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Ifølge Forurensningslovens § 30 skal kommunen sørge for innsamling av
husholdningsavfall, og ingen må samle inn slikt avfall uten kommunens samtykke. En del
av det som husholdningene kasserer eller av andre grunner vil kvitte seg med, har positiv
økonomisk verdi i et marked. Også aktører som har påtatt seg forpliktelser som ledd i
produsentansvaret, har økonomiske interesser i dette markedet. Og i mange tilfeller
ønsker husholdningene selv å la kasserte verdigjenstander være gaver – gjerne til aktører
innen frivillig sektor.
Deler av husholdningsavfallet i Norge er derfor butikk. På dette forretningsområdet har det
likevel vært omstridt hvor kommunens styringsrett slutter. I tillegg har de fleste kommuner
hittil vært tilbakeholdne med å håndheve denne styringsretten i møte med private aktører
– både kommersielle og ideelle.
Det er foretatt en juridisk gjennomgang av ansvar for husholdningsavfall og mulige
avgrensinger i den kommunale styringsretten. Utredningen har også tatt sikte på å avklare
hvilke grenser som gjelder ut fra dagens rettssituasjon for de tilfeller der både kommuner
og private aktører ønsker å styre deler av avfallsstrømmen og/ eller strømmen av brukte
gjenstander fra husholdninger.
Det anbefales at kommunene tar en mer aktiv rolle i forhold til å følge opp kommersielle
aktører som samler inn husholdningsavfall, og kommunene bør derfor etablere rutiner som
ivaretar dette på best mulig måte.
Kommunene bør etablere som praksis at aktører som samler inn husholdningsavfall skal
ha samtykke. Følgende vilkår bør være ivaretatt: Samtykkesøker må kunne registreres
med organisasjons- eller personnummer, ordnede arbeidsforhold, avklaring av kategorier
avfall som tillates innsamlet, tidsrom for når innsamlingen kan gjennomføres, plan for
innsamling og sluttbehandling, rapportering av mengder til kommunen, eventuell støtte fra
offentlig virksomhet, ramme for kontakt med innbyggerne, medlemsskap i
Innsamlingskontrollen eller annet som dokumenterer pengestrøm dersom ideell
organisasjon, kommunalt tilsyn.
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Henrik Lystad

Dato:
24.09.2012

Sign:

Side 2 av 41

Forord
Intensjonen med prosjektet ”Når husholdningsavfall blir butikk” var å øke bevisstheten i
kommunene og rydde opp i en del spørsmål rundt nye aktører som melder seg på i
”konkurransen om avfallet/ressursene”.
Prosjektet har muligens svart på noen spørsmål, men har også reist noen andre som det
ikke har vært mulig å få avklart.
Vi anbefaler at kommunene følger opp det ansvaret de er gitt i Forurensningslovens §30
”Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall”, ved å kreve at de
som samler inn avfall fra husholdningene innehar et slikt kommunalt samtykke.
Veilederen i kapittel 8 er etter vår mening et godt hjelpemiddel når kommunen skal vurdere
om et samtykke skal gis eller ikke.
I rapporten reises spørsmålet om hvorvidt avfallet som samles inn kan leveres som
husholdningsavfall til kommunale avfallsmottak eller ikke. Rapporten har ingen klar
konklusjon i dette spørsmålet og vår anbefaling er at kommunene selv må ta stilling til
hvordan de ønsker avfallet levert. Det viktigste er å ha garantier for at avfallet leveres til
godkjente avfallsmottak.

September 2012

Henrik Lystad
Ass. dir
Avdelingsleder Fagavdelingen
Avfall Norge
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1. Innledning
1.1 På tide å rydde i butikken
Ifølge Forurensningslovens § 30 skal kommunen sørge for innsamling av
husholdningsavfall, og ingen må samle inn slikt avfall uten kommunens samtykke.
En del av det som husholdningene kasserer eller av andre grunner vil kvitte seg
med, har positiv økonomisk verdi i et marked. Også aktører som har påtatt seg
forpliktelser som ledd i produsentansvaret, har økonomiske interesser i dette
markedet. Og i mange tilfeller ønsker husholdningene selv å la kasserte
verdigjenstander være gaver – gjerne til aktører innen frivillig sektor.
Deler av husholdningsavfallet i Norge er derfor butikk. På dette forretningsområdet
har det likevel vært omstridt hvor kommunens styringsrett slutter. I tillegg har de
fleste kommuner hittil vært tilbakeholdne med å håndheve denne styringsretten i
møte med private aktører – både kommersielle og ideelle.
Påtrykket inn mot dette forretningsområdet er blitt større i løpet av de siste årene.
Dette henger trolig sammen med at EØS-området i 2004 og 2007 ble utvidet østog sørover. Rammebetingelsene for handel med – og arbeidsinnvandring fra - land
som har et mer omfattende bruktmarked enn Norge, er ikke lenger like stramme
som før.
Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Avfall Norge og som ledd i prosjektet
Når husholdningsavfall blir butikk – Avklaring av rettigheter og samarbeid mellom
renovasjonsselskap og næringsvirksomhet. Arbeidet er utført høsten 2011.
Prosjektets målsetting har vært å utarbeide en veileder som kan være et verktøy for
kommunene i møte med aktører som ønsker å utøve egen virksomhet der brukte
gjenstander/ avfallsfraksjoner fra husholdningene inngår.
Som ledd i arbeidet har det vært utført en spørreundersøkelse blant kommunale
medlemmer av Avfall Norge, en workshop for medlemmer og en juridisk utredning.
Det har også vært kontakt med en del sentrale paraplyorganisasjoner og andre
aktører som antas å ha interesser i markedet for husholdningsavfall og brukte
gjenstander fra husholdningene.

1.2 Tidligere utredninger og arbeider
Rambøll har i dette arbeidet ikke gått spesielt inn i tidligere utredninger og arbeider.
Vi er fra før godt kjent med problemstillinger og praksis, idet vi i en årrekke har
arbeidet med utredning og planlegging på avfallssiden, dels på vegne av
kommuner, dels på vegne av andre avfallsaktører.

Når husholdningsavfall blir butikk

2. Aktører, varestrømmer og grenseflater
I en rapport som denne er det nyttig å innlede med en ren scenebeskrivelse og en
rolleliste for den hverdagen vi beskriver.

2.1 Hvem er aktørene?
Rambøll har gjort følgende opplisting av aktører eller roller for husholdningsavfall.
Samme person eller organisasjon/ virksomhet kan gjerne ha mer enn én rolle.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Husholdninger
Kommuner
Driftsorganisasjon for avfallsinnsamling fra husholdningene
Driftsorganisasjon for returpunkter
Brukthandlere
Gjester/ brukere på gjenvinningsstasjonen
Detaljvarehandel med tilknytning til returselskap
Detaljvarehandel uten tilknytning til returselskap
Loppemarkeder
Kommersielle transportører bestilt av husholdning/ abonnent
Innsamler med kommunal tillatelse
Innsamler uten kommunal tillatelse
Gjester/ brukere på returpunkt
Kriminelle med forsett
Nabohusholdninger/ andre husholdninger

Når det gjelder private aktører, har vi valgt å ikke skille mellom ideelle og
kommersielle aktører, da også de ideelle aktørene ofte driver handel for å omforme
naturalia-gaver til pengeinntekter. De ideelle aktørene som samler inn brukte
gjenstander fra husholdningene, driver altså økonomisk virksomhet selv om
hovedformålet er ideelt. Dette er nærmere kommentert i avsnitt 2.2. At en oppgave
kan utføres av kommunen selv, innebærer også at oppgaven kan delegeres til et
kommunalt eller interkommunalt selskap.
Husholdninger
En husholdning er en gruppe av personer som har én og samme boenhet som
hovedbopel/ helårsbolig. For mange husholdninger vil én av beboerne stå som
renovasjonsabonnent. For andre (leiebolig, borettslag etc) vil eier utenfor boligen
stå som abonnent.
Kommuner
Kommunen har lovpålagte oppgaver innen innsamling og mottak av
husholdningsavfall og hjemmel for å innkreve gebyr til dekning av de kostnader
denne aktiviteten utløser. De lovpålagte oppgavene kan overføres til underliggende
etat, kommunalt eller interkommunalt selskap gjennom delegasjonsvedtak og
eventuell selskapsavtale.
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Mange norske kommuner har helt eller delvis overført disse oppgavene til et
interkommunalt selskap der kommunen selv er deleier.
Driftsorganisasjon for avfallsinnsamling fra husholdningene
Dette kan være kommunen selv eller en privat aktør som leverer
renovasjonstjenester til kommunen med hjemmel i kontrakt basert på offentlig
anskaffelse.
Eksempler på private aktører som opptrer i denne rollen, er RenoNorden AS, Norsk
Gjenvinning AS m.fl.
Driftsorganisasjon for returpunkter
Dette kan være kommunen selv eller en privat aktør som leverer
renovasjonstjenester til kommunen med hjemmel i kontrakt.
Eksempler på private aktører som opptrer i denne rollen, er RenoNorden AS, Norsk
Gjenvinning AS m.fl.
Brukthandlere
Med dette menes profesjonelle aktører som driver omsetning av brukte varer som
en del av sin forretningsvirksomhet. Varene skaffes dels fra private husholdninger,
dels fra profesjonelle virksomheter. Aktører med delvis ideelt formål kan også være
brukthandler.
Eksempler på private aktører som opptrer i denne rollen, er Fretex Norge AS, UFF
Norge og en rekke butikker og antikvariater med lokal eller regional aksjonsradius.
Gjester/ brukere på gjenvinningsstasjonen
Rettmessige brukere av gjenvinningsstasjonen er enkeltpersoner som
representerer en husholdning (i samme kommune), og som selv ikke har noen
inntekt av å bringe avfall til gjenvinningsstasjonen. Også personer utenfra kan
bringe avfall på vegne av flere husholdninger enn sin egen, men da på
vennskapsbasis.
Gjester/ brukere ved gjenvinningsstasjoner kan være interessert i å overta
gjenstander som andre brukere har levert inn for direkte gjenbruk eller annen
gjenvinning. Hvorvidt slik avfallshenting tillates, varierer mellom kommunene.
Detaljvarehandel med tilknytning til returselskap
For visse fraksjoner er det etablert egne organisatoriske nettverk for å ivareta
produsentansvaret. For EE-avfall innebærer dette at en del aktører i førstelinje har
plikt til å ta imot kasserte EE-produkter i de samme kategorier som virksomheten
selv omsetter. Det er snakk om returselskaper med medlemmer som befinner seg i
forsyningskjeden for de varer som er opphav til vedkommende avfallskategori.
Disse nettverkene er etablert med hjemmel i forskrift eller statlige avtaler. For dette
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avfallet er det etablert parallelle veier for levering av avfall fra husholdning inn
gjenvinning. Den ene veien går via kommunal innsamling, den andre via
detaljhandelen.
Tilsvarende gjelder for dagligvarehandel og pantbar drikkevareemballasje.
Eksempler på aktører som utøver denne rollen, er elektrokjedebutikker som Elkjøp,
Lefdahl og Expert, samt dagligvarebutikker i kjede eller franchising, slik som Rema
1000, Prix, Bunnpris og Kiwi.
Detaljvarehandel uten tilknytning til returselskap
En del aktører kan tenkes å ta imot avfall uten å være tilknyttet returselskap (såkalt
gratispassasjer) og/ eller kan tenkes å unndra dette avfallet fra videre levering –
med eller uten forsett.
Mest sannsynlig vil dette være mindre butikker uten kjedetilknytning.
Loppemarkeder
Et loppemarked er et arrangement eller en kortvarig møteplass der hovedhensikten
er å skaffe kontantinntekter gjennom salg av brukte varer. Varene skaffes vanligvis
fra privathusholdninger. I prinsippet kan varene også komme fra profesjonelle
aktører. Dels bringes varene til loppemarkedet av giverne selv. Dels kontakter
giverne markedet på forhånd, og deretter henter loppemarkedets representant
varene hos giver etter avtale.
Innkomne varer som ikke blir solgt, vil ofte bli kassert og dermed kategorisert som
avfall, til dels som restavfall.
Aktører som driver loppemarkeder er vanligvis ideelle organisasjoner, slik som
lokale idrettslag og lokale musikkorps.
Kommersiell transportør bestilt av husholdning/ abonnent
Slik virksomhet drives noen steder av kommunen selv (eks. Trondheim,
Stavanger), andre steder av store eller små private aktører. Behovet for tjenesten
har sin bakgrunn i at husholdninger noen ganger har avfall som er vanskelig å
håndtere, eller som ikke får plass blant det avfallet som hentes på bopel gjennom
den ordinære renovasjonsordningen. Typiske eksempler er hageavfall vår og høst,
brukte møbler og annet grovavfall ved flytting, opprydning eller utskifting av innbo.
Husholdningen bestiller henting. Transportøren henter avfallet, leverer det på
gjenvinningsstasjon og tar seg betalt fra husholdningen for denne tjenesten.
Blant private aktører som er aktive her, finner vi SøppelTaxi AS og en del mindre,
lokale aktører.
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Innsamler med kommunalt samtykke
Forurensingslovens § 30 sier at uten kommunens samtykke må ingen samle inn
husholdningsavfall. I denne gruppen finner vi avfallsinnsamlere som har søkt slikt
kommunalt samtykke og fått det.
Ved gjennomføring av dette oppdraget ønsker vi å belyse nærmere hvor langt man
kan tøye begrepet ”samle inn”. Når avfallet hentes på bopel, må vi trygt kunne
regne det som innsamling. Men hva når den første oppsamlingen av avfallet skjer
utenfor bopel, for eksempel ved noe som ligner på et returpunkt, eller ved framsatte
containere beregnet på å betjene et helt nabolag eller en hel bydel? Vi har valgt å
legge til grunn at innsamling også dekker slike tilfeller, at innsamling er å regne
som transportetappen fra det første oppsamlingsstedet der husholdningen gir fra
seg avfallet, og til et sentralt avfallsmottak som mottar avfall fra flere
oppsamlingssteder. Dette er logisk ut fra alminnelige definisjoner og språkbruk i
avfallssektoren. Og det stemmer med kommunenes egen forståelse av hva slags
innsamlingsformer som kan benyttes for utøvelse av husholdningsrenovasjon som
lovpålagt oppgave.
Det finnes i dag ingen samlet oversikt over aktører som har slikt kommunalt
samtykke.
Innsamler uten kommunalt samtykke
Dette er aktører som driver innsamling av husholdningsavfall, enten ved fremsetting
av containere og lignende eller ved å oppsøke husholdningene på bopel, men som
mangler kommunal tillatelse til denne aktiviteten. Disse aktørene forutsettes å
handle i god tro.
Gjester/ brukere på returpunkt
Rettmessige brukere av returpunkter er enkeltpersoner som representerer en
husholdning (i samme kommune), og som selv ikke har noen inntekt av å bringe
avfall til returpunktet. Også personer utenfra kan bringe avfall på vegne av flere
husholdninger enn sin egen, men da på vennskapsbasis.
I tilfeller der avfall hensettes på returpunkt, men utenfor container, kan man se for
seg at andre brukere i god tro tar med seg noe av dette avfallet for direkte gjenbruk.
Typiske aktører her vil være privatpersoner som er venn, nabo eller pårørende til
abonnent/ avfallsbesitter.
Kriminelle med forsett
Denne gruppen består av aktører som i økonomisk hensikt - og uten tillatelse - tar
avfall ut av den planlagte materialstrømmen, eller som tar ut avfallet med tillatelse
til dette, men med henblikk på svart omsetning.
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Det finnes flere eksempler på at dette har skjedd i Norge de siste årene. Eksempler
på slike aktører vil ikke bli navngitt her.
Nabohusholdninger/ andre husholdninger
Dette er naboer eller andre enheter som er sidestilt med husholdninger, og som gir
bort gjenstander eller kasserer avfall.

2.2 Organisasjonsformer og forretningskonsepter for
innsamlere
Private innsamlere beskrevet i avsnitt 2.1 kan ha ulike organisasjonsformer og
forretningskonsepter. Det er vanlig å skille mellom kommersielle foretak og ideelle/
frivillige organisasjoner.
Kommersielle foretak er oftest organisert som aksjeselskap (AS),
enkeltpersonforetak eller har en annen selskapsform hjemlet i Selskapsloven. Det
avgjørende er likevel at virksomheten er å anse som næring. Vilkårene for dette er
bl.a. definert i Lignings-ABC 2002. Følgende vilkår må være oppfylt:
•
•
•
•
•

Virksomheten
Virksomheten
Virksomheten
Virksomheten
Virksomheten

innebærer en viss aktivitet
tar sikte på en viss varighet
har et visst omfang
er egnet til å gi overskudd
drives for skattyters regning og risiko

Ideelle/ frivillige organisasjoner er ofte organisert som medlemsforening eller
stiftelse, men kan likevel ha ett eller flere aksjeselskaper (eller andre slags
selskaper) som en underordnet struktur i en konsernmodell. Ideelle virksomheter i
seg selv er ofte avhengig av gaver eller sponsormidler for å ha en balansert
økonomi, og er dermed uegnet til å gi overskudd. Regnskapsstandarden God
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (november 2008) skiller mellom to typer
aktiviteter hos en ideell organisasjon:
1. Aktiviteter som oppfyller organisasjonens ideelle formål
2. Aktiviteter som skaper inntekter

Hos et korps eller et idrettslag vil aktiviteter av type 1 typisk være
musikkundervisning for aspiranter eller fotballtrening for miniputter. Aktiviteter av
type 2 kan være loppemarked, kakelotteri, pølsesalg, SMS-gaveaksjoner,
julemesse etc.
Ved behandling av henvendelser om samtykke er det viktig å avklare hvilken
juridisk person som er samtykkesøker, og deretter forholde seg til denne – ikke til
eierne.
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2.3 Avfallsstrømmene for husholdningsavfall
Figur 2-1 viser i prinsipp hvilke veier husholdningsavfallet kan gå.
Figur 2-1. Verdikjeden for husholdningsavfall

Informasjon

Kildesortering
og oppsamling

Kommunale
forskrifter

Innkjøp/
anskaffelse

Innsamling

Deponering/
henleggelse

Mottak/
omlasting

Videre
transport

Behandling

Anlegg og
utstyr

Kildesortering øker verdien av det avfallet som samles inn, og gjør det både mer
attraktivt og lettere tilgjengelig for private aktører.
Omfanget av deponering er i dag svært lite. Dette skyldes først og fremst endringer
i lovverket.

3. Hva viser medlemsundersøkelsen?
3.1 Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble gjennomført i oktober 2011. Svarprosenten var 74,6 %, noe
som gjør resultatene svært pålitelige.
Fullstendig rapport med detaljerte funn fra undersøkelsen er vist som vedlegg 1.

3.2 Hensikt
Hensikten med spørreundersøkelsen var å avdekke medlemmenes/ kommunenes
behov for avklaringer innenfor det tema prosjektet omhandler. Rambøll har ønsket
å få frem både opplevd behov og mer objektivt behov. Med opplevd behov forstår vi
at kommunen selv savner avklaringer.
Med objektivt behov forstår vi at manglende avklaringer rent faktisk skaper
risikosituasjoner innenfor kommunens område med lovpålagte avfallsoppgaver –
risiko innenfor forurensning, helse, økonomisk tap, omdømme/ etikk osv.
Kommunen selv er ikke nødvendigvis klar over denne risikoen.
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3.3 Hovedfunn i undersøkelsen
Ved oppsummering av funn i undersøkelsen har vi behandlet respondentene som
likeverdige. I hovedfunnene er det altså ikke tatt hensyn til hvilket folketall eller hvor
stort geografisk område den enkelte respondenten representerer. Vi har likevel sett
på hvordan noen tendenser synes å følge stigende folketall.
Undersøkelsen viser at:
En firedel av kommuner/ avfallsselskaper mottar henvendelser fra private aktører:
25,5 % av alle kommunene/selskapene har i løpet av de siste fire årene mottatt
henvendelser fra aktører som ønsker å samle inn avfall fra husholdninger for
enten å beholde avfallet selv, omsette det videre, eller få direkte inntekt fra
abonnenten. Blant de som har mottatt henvendelse, er det kun to respondenter
som oppgir at det finnes tydelige retningslinjer for å håndtere denne typen
henvendelse.
En tredel av kommuner/ avfallsselskaper kjenner til at private aktører opererer
innenfor kommunens grenser uten kommunens samtykke:
29,8 % av kommunene/selskapene kjenner til at eksterne aktører i løpet av de
siste fire årene har samlet inn avfall fra husholdninger uten å ha samtykke. I
hovedsak har man gjennom annonsering fra innsamler, eller gjennom presse og
media blitt kjent med at dette har foregått.
Åtte av ti opplever tyveri fra kommunalt mottak:
80,9 % av kommunene/selskapene har opplevd tyveri fra kommunalt
avfallsmottak eller oppsamlingsenhet de siste fire årene. For de dette gjelder,
forekommer dette ofte, og hele 26, 3 % sier at dette har skjedd oftere enn 50
ganger.
Få opplever tyveri fra renovatør/ transportør:
Kun to av respondentene har opplevd tyveri av avfall i tidsrom der renovatør
eller transportør har ansvaret for avfallet.
Tre firedeler har gjort tiltak for å hindre tyveri:
74,5 % av kommunene/selskapene har i løpet av de siste fire årene gjort tiltak
for å hindre at tyveri forekommer. De vanligste tiltakene er kameraovervåkning,
inngjerding, vektere og alarmer.
To tredeler tillater ikke selvplukk på gjenvinningsstasjon:
66 % av kommunene/selskapene legger ikke til rette for at besøkende kan
forsyne seg med varer fra gjennvinningsstasjon. 24, 2 % av selskapene som
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ikke legger til rette for dette har i løpet av de siste fire årene politianmeldt tilfeller
der besøkende uten lov har forsynt seg med varer fra gjennvinnigsstasjonen.
Halvparten opplever ikke behov for avklaringer:
På direkte spørsmål om kommunen/selskapet opplever behov for avklaringer,
tydeligere lovverk, eller mer koordinert praksis mellom kommuner når det
gjelder tiltak mot tyveri av avfall, svarer kun 25,5 % at de har dette behovet.
51,1 % svarer nei, mens 23,4 % svarer ”vet ikke”.
Tre fraksjoner er på topp som de mest ettertraktede avfallsfraksjonene:
EE-avfall, klær og tekstiler og metaller er de fraksjonene som ser ut til å være
mest utsatt for innsamling uten tillatelse og for tyveri.
Utfordringene vokser med voksende folketall i det området som skal betjenes:
Problemstillingene ser i hovedsak ut til å være større hos kommuner/selskaper
som betjener et stort innbyggertall. Spesielt understrekes dette av at de ulike
fraksjonene graderes som mer utfordrende blant de selskapene som betjener et
stort innbyggertall.

Undersøkelsen etterlater et inntrykk av at det faktiske behovet for avklaringer er
større enn behovet kommuner og avfallsselskaper selv opplever i dag.
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4. Workshop for medlemmer
Workshop for medlemmer ble avholdt på Gardermoen onsdag 02.11.11.
Temaer som ble presentert og diskutert i workshopen, var:
¾
¾
¾
¾
¾

Bakgrunn for prosjektet
Rammebetingelser og problemstillinger når husholdningsavfall blir butikk
Når noen forsyner seg av lasset – Case fra Drammensregionen
Status i kommunene – Foreløpige resultater fra medlemsundersøkelsen
Mulige allianser for en bedre innsamling

Deltakernes svar på gruppeoppgaver bekreftet at man ser behov for å stramme inn
dagens praksis i kommunene, men at dette forutsetter politisk forankring og solid
argumentasjon inn mot politisk nivå i kommunen.
Referat fra workshop finnes som vedlegg 2.
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5. Kontakt med eksterne aktører
5.1 Utvalg av eksterne aktører
Rambøll har vurdert eksterne aktørene i tre kategorier:
1. Innsamlere – dvs aktører som selv samler inn avfall og brukte
gjenstander fra husholdningene med henblikk på videre salg
2. Hovedorganisasjoner som organiserer aktører i kategori 1
3. Aktører som ikke tilhører kategori 1 eller 2, men som har
sammenfallende mål/ interesser med kommunene når det gjelder å stille
kvalitetskrav til private innsamlere

5.2 Hensikten med henvendelsene
Hensikten med henvendelser til eksterne aktører har vært:
¾
¾
¾
¾

Å få kunnskap om dagens situasjon på dette området
Å høre deres synspunkter på dagens situasjon
Å få vite mer om hvilket endringsbehov de ser og hvorfor
Å finne frem til mulige allianseparter med henblikk på å stille
kvalitetskrav ved kommunalt samtykke til innsamling av
husholdningsavfall

Som grunnlag for videre råd til kommuner og interkommunale selskaper har vi hatt
som ambisjon å finne svar på følgende spørsmål:
¾ I hvilken grad blir styring av varelageret tatt like alvorlig som styring av
pengestrømmer og pengebeholdning? (Internkontroll)
¾ I hvilken grad gir interesseorganisasjoner, innsamlerregistre osv
rettledning eller stiller krav på dette området?
¾ Hvordan begrunnes eller forankres/ hjemles denne rettledningen eller
mangel på rettledning?
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5.3 Innsamlere
Profesjonelle aktører som opererer over større deler av landet, er vist i tabell 5-1.
Listen gjør ikke krav på å være uttømmende.
Tabell 5-1. Profesjonelle innsamlere med nedslagsfelt i større deler av landet

Aktør

Merknad

Aktiviteter

1

Fretex AS

Konsern eid av
Frelsesarmeen, dvs eid
av ideell organisasjon

Driver bl.a. innsamling,
omsetning for direkte gjenbruk,
redesign og attføring

2

UFF Norge

Ideell organisasjon

Driver innsamling og
omsetning for direkte gjenbruk.

3

Søppeltaxi AS

4

Tromsprodukt AS

Driver bestillingsbasert henting
av avfall fra husholdninger.
Aktiv i 7 fylker og 11 byer i
Norge – ifølge egne nettsider.
Har tyngden av sin
aktivitet i Nord-Norge.

Driver bl.a. innsamling,
omsetning for direkte gjenbruk,
samt attføring.

Rambøll har vært i kontakt med Fretex AS (deltakelse workshop) og UFF Norge
(henvendelse fra UFF, e-post og telefonsamtale). Et sentralt synspunkt hos disse
aktørene er at gaver til direkte gjenbruk ikke er avfall. UFF tar likevel til orde for at
innsamling av brukte klær må reguleres, og at det er hensiktsmessig å
samlokalisere oppsamlingspunkter for klær med kommunale returpunkter for avfall.
Søppeltaxi AS har søkt om å få registrere Søppeltaxi og flere lignende begreper
som egne varemerker og dermed hindre andre aktører – inkl kommunene selv – i å
bruke begrepet søppeltaxi.

5.4 Hovedorganisasjoner
Her har vi vært ute etter hovedorganisasjoner, paraplyorganisasjoner mv som
organiserer aktører som er aktive innen innsamling og omsetning av avfall for
direkte gjenbruk eller redesign.
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Organisasjoner vi har vært i kontakt med, er vist i tabell 5-2.
Tabell 5-2.

1

Hovedorganisasjoner som organiserer innsamlere

Aktør

Hvem er medlemmene?

Merknad

Hovedorganisasjonen
Virke

Virksomheter innen bl.a.
handel, ideell sektor,
service (renhold,
hjemmeservice med mer)
og trening

Tidligere Handels- og
Servicenæringens
Hovedorganisasjon.

Frivillighet Norge

2

Organisasjonen har et
eget styre for ideell sektor.

Samarbeidsforum for hele
den frivillige sektor i Norge,
stiftet i 2005. Har mer enn
250 organisasjoner som
medlemmer.

5.4.1 Hovedorganisasjonen Virke
Hovedorganisasjonen Virke er en medlemsorganisasjon for bedrifter innen handel,
ideell sektor, reiseliv, service, kunnskap og teknologi, samt trening. Organisasjonen
har mer enn 15 000 virksomheter som medlemmer, og disse har igjen mer enn 200
000 ansatte fra mange ulike bransjer. Virke organiserer også virksomheter innen
ideell sektor, og har et eget styre for disse.
Virke vil kunne være en potensiell samarbeidspart for Avfall Norge og for
kommunene i spørsmål som berører brukthandlere og ideelle organisasjoner.
5.4.2 Frivillighet Norge
Frivillighet Norge har som mål å aktivt fremme frivillighetens og de frivillige
organisasjonenes interesser i samfunnet, gjennom å:
•
•
•
•
•
•
•

Være den viktigste dialogpartneren for myndighetene i frivillighetspolitiske
saker
Være en kompetansebase for myndighetskontakt for medlemmene
Styrke kunnskapen om frivillighet og drift av frivillig virksomhet.
Heve bevisstheten om frivillighetens og de frivillige organisasjonenes rolle i
samfunnet, og fremme dialog mellom frivillig, offentlige og privat sektor.
Samordne et effektivt påvirkningsarbeid for å sikre gode rammebetingelser
for frivillig virksomhet.
Følge med i endringer i frivillig sektor og stimulere til debatt om de
utfordringer frivilligheten står overfor.
Stimulere til økt frivillig innsats til beste for den enkelte og samfunnet, og
bidra til å videreutvikle bredden i det frivillige arbeid i Norge.
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Frivillighet Norge arbeider ut fra mandat gitt av medlemsorganisasjonene, og utgir
bl.a. Organisasjonshåndboka, som gir veiledning om praktiske og formelle forhold
rundt det å etablere og drifte en frivillig organisasjon.
Frivillighet Norge har ikke arbeidet spesielt med forhold rundt innsamling og
omsetning av gjenstander for direkte gjenbruk, og Organisasjonshåndboka nevner
heller ikke dette. To av medlemsorganisasjonene organiserer enheter som er
særlig aktive innen loppemarkeder i Norge. Disse er Norges Musikkorps Forbund
og Norges Idrettsforbund.
5.4.3 Norges Musikkorps Forbund
Mange av medlemmene driver innsamling og omsetning av brukte varer gjennom
loppemarkeder rundt om i landet. Forbundet har ikke bedrevet veiledning fra
sentralt hold når det gjelder loppemarkedsaktiviteter, men ser problemstillingene
rundt dette og at det kan være behov for veiledning.
5.4.4 Norges Idrettsforbund (NIF)
Norges idrettsforbund organiserer idrettslag over hele landet. Mange av disse driver
innsamling og omsetning av brukte varer gjennom loppemarkeder. NIF driver ikke
noen sentral veiledningsvirksomhet for arrangement av loppemarkeder.
Sammen med Telenor ASA har NIF igangsatt prosjektet Mobilretur, der
idrettslagene gjennom frivillige medarbeidere oppsøker husholdninger i sitt
nærområde og samler inn kasserte mobiltelefoner. Pilotprosjekt er gjennomført i
2011, og aktivitetene utvides i 2012. Dette året vil 700 lokale idrettslag være
operative med innsamling av mobiltelefoner. Telenor er en av de aktørene som har
produsentansvar for EE-avfall i Norge. Prosjektet Mobilretur har vært omtalt i
riksdekkende media. Stikkprøve utført av Rambøll tyder på at det ikke er innhentet
kommunalt samtykke for dette prosjektet eller for de enkelte innsamlinger.

5.5 Andre allianseparter
Sentrale aktører i å kvalitetssikre innsamlingsvirksomhet i Norge er vist i tabell 5-3.
Tabell 5-3.

Andre mulige allianseparter for kommunene

Aktør

Organiserer hvem?

Merknad

1

Stiftelsen
Innsamlingskontrollen

Innsamlere i frivillig
sektor

Kvalitetssikrer
innsamlinger.

2

Innsamlingsregisteret

Innsamlere som frivillig er
registrert i
Innsamlingsregisteret

Hjemlet i
innsamlingsregisterloven.
Føres av Stiftelsen
Innsamlingskontrollen.

3

Standard Norge AS

Utgir ISO 26000
Veiledning om
samfunnsansvar i Norge
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5.5.1 Stiftelsen Innsamlingskontrollen
Stiftelsen Innsamlingskontrollen presenterer seg slik:
Innsamlingskontrollens formål er å ivareta allmennhetens interesser i at
innsamlinger til humanitære, kulturelle og religiøse formål m.v. organiseres og
gjennomføres på en betryggende måte, og at forvaltningen av midlene er forsvarlig.
Innsamlingskontrollen i Norge ble etablert i september 1991 som en stiftelse med
offentlig godkjenning og er medlem av ICFO (International Committee on
Fundraising Organizations).
Innsamlingskontrollen er "innsamlingsbransjens" frivillige organ for selvjustis. IK er
opprettet av humanitære organisasjoner for å tjene allmennhetens interesser og
kan ses på som "allmennhetens vaktbikkje".
IK er registerfører for Innsamlingsregisteret, der seriøse innsamlingsorganisasjoner
og enkeltinnsamlinger er registrert. De representerer stor bredde og mange ulike
formål.
Innsamlingskontrollen i Norge er medlem av ICFO, som opererer med undertittelen
"The association of national monitoring agencies". ICFO er et overnasjonalt organ
der nasjonale stiftelser og overvåkningsorganer for innsamlinger er samlet under en
felles paraply. Det er bare en slik organisasjon som kan sette kjøreregler og etiske
standarder for aksjoner med globalt nedslagsfelt. Organisasjonen ICFO ble etablert
med sete i Amsterdam i 1989 som et overvåkingsorgan for
innsamlingsorganisasjoner innen EU. Det ble raskt utvidet til å omfatte nasjonale
kontrollstiftelser og overvåkingsorganer fra hele verden.
Innsamlere kan søke om godkjenning hos Innsamlingskontrollen og benytte denne
godkjenningen i sin egen markedsføring. For å oppnå godkjenning stilles det bl.a.
krav til regnskap og organisering. Regnskapene skal følge standarden God
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner fra november 2008.
På direkte spørsmål fra Rambøll om hvordan Innsamlingskontrollen forholder seg til
innsamling av naturalia og styringsrutiner for slike varestrømmer, opplyser
Innsamlingskontrollen at dette så langt er et spørsmål for revisor hos den enkelte
innsamler.
5.5.2 Innsamlingsregisteret
Innsamlingsregisteret er opprettet i medhold av innsamlingsregisterloven, som
trådte i kraft i 2009. Formålene med loven er å medvirke til at penger eller gaver
som gis til frivillige innsamlinger rettet mot offentligheten til inntekt for
samfunnsnyttige formål, i størst mulig grad gir overskudd til beste for de oppgitte
formål med innsamlingen (lovens § 1).
Da innsamlingsregisterloven kom, hadde Stiftelsen Innsamlingskontrollen allerede
eksitert i nærmere 20 år. Stiftelsen Innsamlingskontrollen er i dag bl.a. registerfører
for Innsamlingsregisteret.
Slik lovens bestemmelser er formulert, omfatter loven ikke bare pengeinnsamlinger,
men også innsamling av naturalia. Innsamlingen av avfall og gjenstander fra
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husholdninger genererer en strøm av varer inn til mellomlager hos innsamleren, der
varene blir en del av varebeholdningen. På et senere tidspunkt skjer verdisetting/
prising av varene. Først etter dette kan man ha et begrep om verdien av
varebeholdningen. Den reelle markedsverdien kommer til syne først når avfallet er
solgt eller levert til behandling.
Trofasthet mot innsamlingens formål forutsetter at man ikke bare har styring på
pengestrømmene, men også på strømmen av brukte varer inn og ut av
virksomheten.
Gavene er gitt for å bidra til å realisere organisasjonens formål.
5.5.3 Standard Norge AS
Effektiv kommunikasjon og samhandling i et forretningssystem med mange
forskjellige aktører forutsetter etablering av noen felles standarder. Felles
standarder for økonomiregnskap har vi hatt så lenge at vi ikke tenker over det. Slike
standarder er i dag forankret i lovverket. Nesten daglig kan vi lese i avisene om
aktører som stilles til veggs ikke bare fordi de har brutt loven, men fordi de har
avveket fra felles regnskapsstandard og slik ført sine forretningsforbindelser bak
lyset.
I 2010 kom NS ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar. Denne standarden kan
være en god å støtte seg på både når kommunen/ avfallsselskapet skal
videreutvikle sin egen praksis, og når man skal definere hvilke forventninger man
skal ha til eksterne aktører. Dette er særlig relevant dersom deler av virksomheten
foregår i områder utenfor norsk jurisdiksjon.
NS ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar er omfattende, men det er ikke
nødvendig å gå inn i hele standarden for å kunne ha nytte av den. Her beskrives
bl.a. prinsipper og temaer for samfunnsansvar, og hvordan man kan identifisere
hvem som berøres av tiltak eller aktiviteter (interessentene). Stikkord som gjør det
lettere å se at dette kan angå innsamling av husholdningsavfall, kan være
korrupsjon, åpenhet, barnearbeid, arbeidsforhold, ansvarlighet, etisk atferd,
internasjonale atferdsnormer og styring av miljørisiko.
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6. Juridiske spørsmål
Rambøll har foretatt en utredning av de juridiske sidene rundt innsamling av
husholdningsavfall og mulige avgrensninger av den kommunale styringsretten.
Utredningen er gjort av Advokatfirmaet Torkelsen & Kinn, og er vist som vedlegg 3.
Gjennom utredningen har vi særlig tatt sikte på å avklare hvilke grenser som gjelder
ut fra dagens rettssituasjon for de tilfeller der både kommuner og private aktører
ønsker å styre deler av avfallsstrømmen og/ eller strømmen av brukte gjenstander
fra husholdninger. Relevant lovverk er vist i tabell 6-1.
Tabell 6-1. Relevant lovverk for rettigheter til avfall og varestrømmer fra husholdningene

Lov/ forskrift

Merknad

1

Forurensningsloven

Grunnleggende særlov for bl.a. avfall.
Hovedhensikten er å begrense helse- og
miljøskader som følge av avfall og forurensning.

2

EUs rammedirektiv for avfall

3

Regnskapsloven

4

Skatteloven

5

EØS-avtalens artikkel 61

Forbud mot offentlig støtte

6

Lov om offentlige anskaffelser

Skal hindre forskjellsbehandling mellom aktører
som ønsker å være tilbydere/ leverandører til
kommunen.

7

Forskrift om offentlige anskaffelser

Skal sikre effektiv ressursbruk,
forretningsmessighet og likebehandling ved
offentlige anskaffelser, samt ivareta kommunens
integritet.

8

Lov om handelsverksemd med brukte
og kasserte ting (Brukthandellova)

Skal sikre at brukthandel skjer i samsvar med god
forretningsskikk, forebygge omsetning av stjålne
eller ulovlig mottatte gjenstander, samt lette
politiets arbeid med oppsporing av tyvegods.

9

Innsamlingsregisterloven

Skal medvirke til at midler som gis til innsamlinger i
størst mulig grad gir overskudd til beste for det
oppgitte formål med innsamlingen.

10

Straffelovens §§ 387, 388 og 389

Omhandler korrupsjon, grov korrupsjon og
påvirkningshandel

11

Forvaltningsloven

Gir bestemmelser om offentlig saksbehandling i
saker der kommunen er myndighetsutøver.
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Generelt gjelder at kommunens ansvar og myndighet innen husholdningsavfall i
stor grad kan delegeres til kommunalt eller interkommunalt selskap.
Forurensningsloven bygger på en del grunnleggende miljørettslige prinsipper:
•
•
•
•
•

Nærhetsprinsippet: Forurensning og avfallsproblemer skal først og fremst
søkes løst ved kilden.
Forurenser betaler-prinsippet
Prinsippet om bruk av beste anvendbare teknologi
Prinsippet om likebehandling over grensene
Føre var-prinsippet

I tillegg bygger avfallspolitikken – og dermed lovforståelsen – på det såkalte
avfallshierarkiet. Dette er vist i figur 6-1.
Figur 6-1. Avfallshierarkiet: Avfallsproblemer skal søkes løst på høyest mulige nivå, hensyntatt
samfunnsøkonomiske hensyn.

Avfallsforebygging
Gjenbruk

Materialgjenvinning

Energigjenvinning

Sluttbehandling/ deponering

side 23/41

Når husholdningsavfall blir butikk

6.1 Avfall eller ikke avfall?
For å avgrense avfallsområdet er særlig to spørsmål viktige:
1. Når går en gjenstand eller et produkt over til å bli avfall?
2. Når opphører en gjenstand eller produkt å være avfall og går igjen over
til å være produkt, dvs når er avfallet ferdig gjenvunnet?

6.1.1 Når oppstår avfall?
Forurensningslovens § 27 definerer husholdningsavfall som kasserte
løsøregjenstander eller stoffer fra private husholdninger. Vesentlig her er eierens
(husholdningens/ abonnentens) intensjon. En kassert gjenstand er oppgitt av
brukeren, uavhengig av om den fortsatt kan ha en verdi.
Dersom eiernes intensjon er at gjenstanden fortsatt skal brukes (av andre), er den
ikke å regne som avfall. Dette vil være tilfelle når eieren gi gjenstanden til en aktør
som driver omsetning av brukte varer, med mindre eieren forsettelig misbruker
bruktmarkedet til å bli kvitt avfall uten å måtte betale. Dette er anskueliggjort i figur
6-2.
Figur 6-2. Eierens intensjon er langt på vei bestemmende for om en gjenstand blir til avfall.

Den er min, men ikke
brukbar.

Den er min, men
kan brukes av
andre!

Må kastes!

AVFALL

GJENSTANDER/
GAVER
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Dersom gjenstanden likevel må igjennom en gjenvinningsprosess eller annen
bearbeiding før den kan brukes på nytt (for eksempel reparasjon), skal den likevel
regnes som avfall inntil denne prosessen er utført.
6.1.2 Når opphører avfallsstatus?
Når et objekt slutter å være avfall, er foreløpig ikke regulert i norsk lovverk, men
derimot i EUs rammedirektiv for avfall. Visse typer avfall opphører ifølge dette
direktivet å være avfall etter å ha gjennomgått en gjenvinningsoperasjon (herunder
gjenbruk), samtidig som visse kriterier oppfylles:
•
•
•

•

Stoffet eller gjenstanden er vanlig benyttet for visse formål.
Det finnes et marked eller et behov for stoffet eller gjenstanden.
Bruken er lovlig (stoffet eller gjenstanden oppfyller tekniske krav for
visse formål og møter eksisterende lovkrav og standarder som kan
benyttes for produkter).
Bruken vil ikke ha uønskede virkninger på helse eller miljø.

Disse kriteriene er allerede konkretisert for jern og skrapmetall, aluminium og
aluminiumslegeringer. Det arbeides med utvikling av kriterier for bl.a. gjenvunnet
papir, kobber og plast, kompost og biorest. Dersom disse kriteriene blir vedtatt i EU,
vil de etter hvert bli implementert i norsk rett.
6.1.3 Konservativ på miljøets vegne
Gjennom rettspraksis i EU er det uttalt at avfallsbegrepet ikke skal tolkes restriktivt,
dvs man skal heller regne litt for mye innunder avfallsbegrepet enn litt for lite.
Denne praksisen er forankret i føre-var-prinsippet og behovet for å beskytte miljøet.
Brukte gjenstanders antatte forurensningspotensial skal til en viss grad telle med i
vurderingen. Man kan for eksempel se for seg at gjenstander som ikke lenger
tillates solgt som nye, heller ikke aksepteres for bruktsalg. (Eksempel
kvikksølvtermometre, ubenyttede spraybokser med klorbaserte drivgasser etc.)
Her er det også naturlig å peke på behovet for beredskap for det tilfellet at hele eller
deler av markedet for omsetning av brukte gjenstander skulle falle bort. Dersom
ingen vil ta imot giverens brukte gjenstand, vil han måtte kassere den, slik at den
blir avfall.
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6.2 Hva omfatter det kommunale monopolet?
6.2.1 Hvilket avfall berøres av kommunalt monopol?
Prinsipiell avgrensning av det kommunale monopolet er knyttet til kilde. For å
omfattes av kommunens enerett – og lovpålagte plikt – må avfallet ha oppstått i en
husholdning. Hva som menes med husholdning i denne forbindelse, er belyst både
gjennom forarbeider til endringer i forurensningsloven og gjennom rettsavgjørelser:
•
•
•

Alle typer boliger med privat husholdning
Også hytter, fritidshus og langtidsbaserte campingvogner på
campingplass
En bolig har rom for hvile og mulighet for matstell

Avfall fra kommunale institusjoner, slik som sykehjem og barnehager, er ikke
husholdningsavfall. Også her vil det være rom for hvile og matstell, men det er ikke
brukerne selv som har ansvar for matstellet. Dette er derfor å forstå som
næringsavfall der kommunen selv er den næringsdrivende og derfor selv eier
avfallet som oppstår i kommunens egen virksomhet.
6.2.2 Hva menes med innsamling?
Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall. Loven overlater til
kommunen selv å vurdere hvordan denne innsamlingen skal skje. Praksis på dette
området spenner over en rekke varianter og kombinasjoner av oppsamlings- og
hentetjenester, der den viktigste variable er nærhet til bopel og behovet for
egeninnsats fra husholdningen. Dette er illustrert i figur 6-3. Tjenestene reguleres
gjennom kommunal forskrift, og prisdifferensiering og ulike prismodeller er utbredt.
Det vil være rimelig å legge til grunn den samme forståelsen av
innsamlingsbegrepet også når man skal vurdere i hvilke tilfeller private aktører har
samtykkeplikt, altså ikke kan drive innsamling uten kommunalt samtykke.
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Figur 6-3. Ulike former for innsamling for husholdningsavfall
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6.2.3 Avgrensninger mot produsentansvarsordninger
Som tidligere nevnt, er det for flere produktkategorier etablert
produsentansvarsordninger, der leverandører og importører har plikt og rett til å ta
imot avfall/ brukte gjenstander som tilsvarer de varene de selv leverer eller
importerer. Slike ordninger er hjemlet i forskrift eller i avtale med
miljøvernmyndigheten. En privat aktør som innehar slik mottaksplikt, trenger ikke
kommunalt samtykke for å ta imot avfall eller gjenstander som omfattes av
mottaktplikten.
Men dette betyr ikke at forhandleren kan sette i gang oppsøkende innsamling
overfor husholdningene eller etablere oppsamlingspunkter i det offentlige rom. Slik
innsamling vil måtte forutsette kommunalt samtykke.
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6.2.4 Konsekvenser for private aktører
Samtykkepliktige handlinger
Den forståelsen av kommunens innsamlingsmonopol som her er lagt til grunn,
innebærer at følgende aktiviteter vil måtte forutsette kommunalt samtykke:
•
•
•

Utleie av container til husholdning for oppfylling med grovavfall fra
husholdningen og deretter bortkjøring
Bestillingsbasert henting av avfall på døra/ i boligen hos en husholdning
Direkte henvendelse på bopel, der man ber om å få utlevert avfall

Aktører som driver samtykkepliktig virksomhet uten kommunalt samtykke, kan i
prinsippet nektes å levere dette avfallet som husholdningsavfall ved mottak. Dette
bør man ha gjennomarbeidede rutiner for, da slik avvisning innebærer økt risiko for
at avfall kan havne på avveie.
Ikke samtykkepliktige handlinger
Følgende skal som hovedregel ikke omfattes av det kommunale monopolet og er
derfor ikke samtykkepliktig:
•

Innsamling av gjenstander for direkte gjenbruk.

Dette er ikke til hinder for at kommunen har rett til å ta imot gjenbrukbare
gjenstander som husholdningene har kassert.
Etablering av fysiske enheter/ områder for oppsamling av gjenstander til direkte
gjenbruk må forutsettes regulert gjennom bestemmelser hjemlet i Plan- og
bygningsloven, brannvernlovgivningen, lokale politivedtekter og private avtaler.

6.3 Om å skille næring fra husholdning ved avfallsmottak
6.3.1 Når næringsaktører bringer avfallet
Når avfall bringes til mottak, kan det være vanskelig å avgjøre om avfallskilden er
en husholdning eller en profesjonell enhet (næring). Gjeldende rett er uklar, og man
kan lett se for seg gråsoner og grensetilfeller. I mange kommuner er det slik at
husholdningene indirekte betaler for levering gjennom det faste
renovasjonsgebyret, mens næringsaktører må betale hele kostnaden på stedet.
Dersom en aktør hevder at avfallet han/ hun bringer, stammer fra en husholdning,
må kommunen kunne kreve dokumentasjon for dette – minimum i form av en
underskrevet egenerklæring fra husholdningen som avfallet stammer fra. I praksis
bør man likevel kreve bestilling eller avtale mellom transportør og avfallsbesitter.
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6.3.2 Loppemarkeder og brukthandlere
Det avgjørende her vil være om virksomheten er definert som næring ut fra
bestemmelser i regnskapsloven og skatteloven. For at en virksomhet skal regnes
som næring, må virksomheten:
•
•
•
•

Innebære en viss aktivitet
Ta sikte på en viss varighet
Være egnet til å gi overskudd
Drives for skatteyters regning og risiko

Dersom en forening/ organisasjon i realiteten driver økonomisk virksomhet som en
sideaktivitet for å finansiere kjernevirksomheten, vil kun den økonomiske delen
være skattepliktig, og foreningen er å anse som en ikke-økonomisk forening. Ikkeomsettelige brukte gjenstander fra loppemarkeder og lignende hos slike foreninger,
kan regnes som husholdningsavfall, forutsatt at varene opprinnelig er innsamlet fra
husholdninger, og ikke fra næringsaktører. Men også dette avfallet kan det være
behov for å kildesortere mhp material- eller energigjenvinning.
Hos aktører som i realiteten har omsetning av brukte varer som en kjerneaktivitet
(brukthandlere, bruktmarkeder etc), må tilsvarende avfall regnes som
næringsavfall.

6.4 Hvem har eiendoms- og styringsretten til innsamlet avfall?
Når husholdningsavfall er sluset inn i det kommunale innsamlingssystemet, er
avfallet i prinsippet blitt kommunens eiendom, og kommunen overtar styringsretten
til avfallet. Kostnader og inntekter ved forvaltning av dette avfallet, skal imidlertid
inn i det kommunale renovasjonsregnskapet, som igjen skal være selvbærende og
er bestemmende for gebyrnivået for husholdningenes avfallsgebyr i vedkommende
kommune.
Det kan være gråsoner for når ansvarsskiftet mellom husholdningen og kommunen
virkelig finner sted. Noen eksempler illustrerer dette:
Abonnenten kan kaste en utlest avis i papirbeholder ved bopel. Dagen etter
kommer han på at han vil klippe ut og ta vare på en bestemt reportasje i avisen.
Abonnenten går ut til avfallsbeholderen, tar opp avisen, river ut den aktuelle
avissiden og tar den med seg inn. Det vil være urimelig å regne denne handlingen
som tyveri fra kommunen. Når avfallsoppsamling skjer ved bopel, der det derfor
rimelig å regne med at ansvarsskiftet skjer når kommunens innsamler faktisk fjerner
avfallet fysisk fra oppsamlingsenheten hos abonnenten. Når dette skjer, har
kommunen aktivt påbegynt en arbeidsprosess som øker avfallets verdi. Før dette er
det abonnenten som har styrt avfallets verdi gjennom kildesortering og oppsamling.
Hvis abonnenten kaster den samme avisen i container på et returpunkt, er det ikke
like opplagt at han kan ta den tilbake for å rive ut en avisside. Det kan være både
fysisk vanskelig og sikkerhetsmessig uforsvarlig å få tak i avisen etter at den er
kastet i container. Dessuten kan avisen her være blandet opp med papiravfall fra
andre abonnenter. Deler av dette avfallet kan inneholde personopplysninger som
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uvedkommende ikke skal se. Alle disse forholdene taler for at avfall på returpunkt
bør regnes som kommunens eiendom fra den tid abonnenten legger avfallet i
oppsamlingsenheten på returpunktet. Dersom han angrer, kan han henvende seg
til kommunen og be om å få avfallet tilbake. Det bør alltid være rom for dette, da det
hender at man kaster ting ved en ren feiltakelse. Av samme grunner bør det heller
ikke være tillatt for tredje person å forsyne seg av avfall som andre har kastet. Men
også tredje person må kunne henvende seg til kommunen hvis han ønsker å
forsyne seg av avfallet.
Også andre avfallskategorier enn papir kan inneholde personopplysninger. Som
personopplysninger regnes alle slags opplysninger og vurderinger som kan knyttes
til enkeltpersoner, slik som for eksempel bilder, helseopplysninger, skoleresultater
etc. Selv om husholdningene ideelt sett bør sanere eventuelle personopplysninger
før avfall kastes, så skjer ikke dette alltid i praksis. Det blir da et etisk ansvar for
kommunen hvordan man skal håndtere slike personopplysninger på avveier.
I enkelttilfeller kan kommunen innrømme avfallsbesitter rett å stille krav til
behandlingen, for eksempel destruksjon av gjenstander fra dødsbo. Kommunen
kan også bestemme seg for å avgi eiendomsrett til avfall.
Når ansvarsskiftet for avfallet skjer, bør presiseres gjennom avtaler og kommunale
renovasjonsforskrifter.

6.5 Husholdningsavfall som offentlig støtte
Deler av husholdningsavfallet har en positiv økonomisk verdi. Å gi bort dette
avfallet eller frasi seg kommunal eiendomsrett over det, må regnes som en form for
offentlig støtte til den aktøren som tilgodeses. EØS-avtalens § 61 setter forbud mot
slik støtte – også til ideelle aktører i de tilfeller der følgende kriterier er oppfylt:
1. Støtten innebærer en økonomisk fordel.
2. Støtten må være gitt av offentlige midler.
3. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte
varer eller tjenester.
4. Støtten må ytes til foretak som driver økonomisk virksomhet.
5. Støtten må vri eller true med å vri konkurransen.
6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen innen EØS-området.

Vilkår 1-4 regnes som oppfylt dersom avfall gis bort eller selges til en pris lavere
enn markedspris. I denne sammenheng kan en ideell organisasjon også drive
økonomisk virksomhet, selv om den ikke har profittformål.
Gjennom underliggende regelverk er det satt en grense på € 200 000 (ca NOK 1,6
mill) over en periode på tre år. Støtte med en økonomisk verdi lavere enn dette
anses som såkalt bagatellmessig støtte og oppfattes verken å vri konkurransen
eller å påvirke handlene mellom medlemsstatene. Derfor er slik støtte tillatt.
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Støttegiver (kommunen) må imidlertid påse at mottaker ikke samtidig mottar
bagatellmessig støtte fra flere kilder slik at summen overskrider terkselverdien på €
200 000. Støttegiver må derfor be støttemottaker avgi skriftlig erklæring om all
mottatt bagatellmessig støtte de siste to år og de to foregående år før støtten
utbetales.
Problemstillingen om offentlig støtte berører også kommunens omsetning av
innsamlede fraksjoner til oppkjøper eller behandlingsanlegg. Avfall og
sluttprodukter fra kommunalt monopol skal selges til markedspris.

6.6 Avfallsinnsamling som offentlig anskaffelse Konkurranseregler
I mange tilfeller vil mer enn én aktør være interessert i å samle inn
husholdningsavfall. Ansvaret for å sørge for at innsamling skjer, er en lovpålagt
oppgave for kommunen. Å avtale med en annen aktør at denne skal utføre
innsamlingen, er å anse som en tjenesteanskaffelse. Slike anskaffelser må følge
regelverket for offentlige anskaffelser. Man må særlig vurdere anskaffelsens verdi
opp mot terskelverdier i anskaffelsesregelverket.
Vi vil ikke gå nærmere inn på dette her.

6.7 Verdien av avfall på lager
I regnskapssammenheng er det i dag ikke vanlig praksis å sette noen verdi på
avfall i arbeid eller lagerbeholdning av avfall. Avfallsbeholdninger registreres ikke i
balansen, og det gjøres ikke varetellinger for avfall. Slikt avfall vil dermed være en
skjult verdi eller et skjult kostnadspotensial, avhengig av hvorvidt avfallet har en
positiv eller negativ markedsverdi. Eventuelt svinn i varelager vil heller ikke komme
til syne i regnskapet, kun gjennom registrering og rapportering av avfallsstrømmer.
Regnskapsstandarden God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (november
2008) legger opp til at inntekten først oppstår når innsamlede brukte klær virkelig
selges, ikke når organisasjonen mottar klærne.
Etter hvert som avfall mer og mer blir en handelsvare og et innsamlingsobjekt for
ideelle organisasjoner, kan det være behov for å se nærmere på om en slik praksis
er forsvarlig og hensiktsmessig.
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7. Oppsummering og anbefalinger
7.1 Hvor aktiv bør kommunen være?
Innsamling av husholdningsavfall innenfor kommunens geografiske grenser er et
område der kommunen bør være aktiv både som utøver av lovpålagte oppgaver og
som myndighetsutøver. For å få til dette bør kommunen etablere klare prosedyrer
for sin egen myndighetsutøvelse på dette området.
En passiv praksis fra kommunens side innebærer økt risiko for følgende uønskede
forhold og hendelser:
•
•
•

•

•

•

Skade på mennesker eller miljø/ økosystem som følge av avfall på
avveier.
Kommunen kan bli medansvarlig for kriminell virksomhet, slik som
ulovlig vareførsel, svart omsetning, arbeidsmiljøkriminalitet etc.
Kommunen kan uaktsomt komme til å utføre ulovlige anskaffelser eller gi
ulovlig økonomisk støtte til enkeltaktører, med de ulemper dette
medfører også for de aktører som ikke favoriseres.
Kommunen kan miste potensielle inntekter til renovasjonsregnskapet,
slik at gebyrgrunnlaget blir galt, og abonnenter/ husholdninger må
betale for høyt avfallsgebyr.
Deler av husholdningsavfallet unndras rapportering for statistikkformål,
slik av offentlige avfallsstatistikker blir mer usikre. Dette skaper
vanskeligheter for offentlig planlegging og politikkutforming.
Kommunen kan komme til å overskride grensene for egen styringsrett
ved for eksempel å la avfallsbegrepet omfatte objekter som ikke skal
regnes som avfall i juridisk forstand.

7.2 Objekter som skal holdes utenom den kommunale
avfallsstrømmen
Gjenstander som en husholdning gir bort med sikte på direkte gjenbruk enten uten
eller via videresalg, skal som hovedregel ikke regnes som avfall. Tilrettelegging for
oppsamling/ innsamling av slike gjenstander må skje i overensstemmelse med
bestemmelser hjemlet i plan- og bygningsloven, brannvernlovgivningen, lokale
politivedtekter og private avtaler.
Avtaler og forskrifter om produktansvar gir forhandlere og importører en rett og plikt
til å ta imot visse avfallskategorier direkte. Disse avfallsstrømmene vil bli registrert
og rapportert som ledd i utøvelsen av produsentansvaret. Strømmen av slikt avfall/
slike varer direkte fra husholdning til forhandler skal også holdes utenom den
kommunale avfallsstrømmen. Hvilke varegrupper dette gjelder, vil kunne endre seg
over tid.
Saksbehandlere må kjenne til disse unntakene.
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7.3 Klassisk avfallsrenovasjon
Kommunen kan velge å samle inn husholdningsavfallet med eget mannskap og
eget utstyr (egenregitiltak). En rekke kommuner har likevel som praksis å engasjere
én eller flere private innsamlere / transportører for å utføre den kommunale
innsamlingen av husholdningsavfall. Dette omfatter gjerne alle fraksjoner, også de
som har en negativ økonomisk verdi. En renovasjonsavtale innebærer indirekte at
kommunen også har gitt samtykke til innsamling.
Slike kontrakter er omfattende og krever betydelige investeringer hos tilbyder/
leverandør. I praksis vil tilbyderne derfor være profesjonelle aktører som har
avfallsinnsamling og transport som en kjerneaktivitet i virksomheten. Ved
oppsplitting av renovasjonen med hensyn på avfallsfraksjoner er likevel ideelle
organisasjoner inne i en del slike renovasjonskontrakter.
Renovasjonskontrakter skal fremskaffes som en ordinær offentlig
tjenesteanskaffelse. Ved utforming av konkurransegrunnlag for en slik
tjenesteanskaffelse må det presiseres hvorvidt renovatøren også overtar
eiendomsrett til noe av avfallet, eller om det er en ren transport- og
innsamlingstjeneste.
Avtalevilkårene må sikre at kommunen ikke mister innsyn i og styring over
avfallsstrømmen. Dette kan gjøres ved å avtale rapporteringsrutiner og ved å sikre
kommunen rett til å føre tilsyn med renovatørens aktiviteter og anleggsmidler.

7.4 Innsamling i privat regi etter samtykke
7.4.1 Innsamling der avfallets verdi ligger under terskelverdi
Dette er tilfeller der en privat aktør ønsker å samle inn en bestemt kategori/ fraksjon
husholdningsavfall fordi aktøren selv ønsker tilgang til denne fraksjonen for
økonomiske formål. Det er da ikke meningen at verken denne avfallsstrømmen
eller inntektene skal gå tilbake til kommunen. Aktører som ønsker slik innsamling,
kan være næringsdrivende, eller de kan være ideelle organisasjoner.
Slik innsamling krever kommunalt samtykke. En kommunal beslutning om å gi
samtykke til en aktør må regnes som et enkeltvedtak der denne aktøren tildeles en
rett til å samle inn avfall. Slike prosesser skal følge forvaltningslovens krav til
saksbehandling.
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Kommunen bør etablere en praksis der man sørger for:
•
•
•

•

At henvendelser om samtykke saksbehandles i samsvar med
forvaltningslovens bestemmelser. Fast klageinstans må avklares.
At det etableres vilkår for samtykke, og at disse nedfelles i prosedyre el.
At aktører som hevder å transportere og levere avfall på oppdrag fra
husholdninger direkte, avkreves dokumentasjon på at avfallet virkelig
stammer fra en husholdning.
At man systematisk reagerer overfor aktører som samler inn
husholdningsavfall uten samtykke.

Som vilkår for samtykke bør følgende tas inn:
1. Samtykkesøker må kunne registreres med organisasjons- eller
personnummer.
2. Det må være ordnede forhold for frivillige medarbeidere som skal
håndtere avfallet (opplæring, tilgang til personlig verneutstyr, nedre
aldersgrense, registrering, forsikringer). Frivillige medarbeidere kan
være aktuelt både for ideelle organisasjoner og for enkeltpersonforetak.
3. Hvilke kategorier avfall som tillates innsamlet.
4. Tidsrammer (ukedager, tidsrom) da avfallsinnsamling kan skje.
5. Det må foreligge en enkel plan/ beskrivelse som viser hvordan avfallet
tenkes innsamlet, hvor det skal gå videre (avfallsstrømmen), og hvordan
det skal gjenvinnes/ gjenbrukes.
6. Rapportering av avfallsmengder til kommunen
7. Samtykkesøker må rapportere/ oppgi all såkalt bagatellmessig støtte fra
offentlige virksomheter.
8. Rammer for samtykkehavers kontakt med husholdningene (informasjon,
direkte henvendelser osv).
9. Dersom samtykkesøker er en ideell organisasjon, skal den være medlem
av Innsamlingskontrollen og kunne dokumentere dette.
10. Kommunen forbeholder seg retten til å føre tilsyn med innsamlingen og
avfallsstrømmen.

Kommunen kan i tillegg stille som vilkår at husholdningsavfallet skal leveres til
kommunalt avfallsmottak.
7.4.2 Innsamling der avfallets verdi ligger over terskelverdi
Dette er tilfeller der en privat aktør ønsker å samle inn en bestemt kategori/ fraksjon
husholdningsavfall fordi aktøren selv ønsker tilgang til denne fraksjonen for
økonomiske formål, men der omfanget vil være så stort at avfallets verdi
overskrider terskelverdien for bagatellmessig støtte.
Også slik innsamling krever kommunalt samtykke. I slike tilfeller må et eventuelt
samtykke gis etter konkurranse mellom flere aktører, og den avfallsverdi aktøren
overtar, må aktøren betale kommunen markedspris for. Utover dette blir det meste
som beskrevet i avsnitt 7.4.1.
side 34/41

Når husholdningsavfall blir butikk

7.5 Avfallstransport på husholdningens vegne
Dette er rene transporttjenester der husholdningen selv bestiller henting og
transport av husholdningsavfall til avfallsmottak, og der transportøren fakturerer
husholdningen direkte for kostnaden. Denne type virksomhet vil være
samtykkepliktig.
Vilkår for samtykke bør være som beskrevet i avsnitt 7.4.1. I tillegg bør det være et
vilkår at husholdningen som leverer avfall, fyller ut en egenerklæring som bekrefter
avfallets kilde, eller at det kan fremvises bestilling eller avtale med husholdningen.
Kommunen kan eventuelt tilrettelegge et standardisert skjema for slik
egenerklæring eller avtale.

7.6 Loppemarkeder og brukthandlere
I forbindelse med loppemarkeder og brukthandel oppstår kasserte rester etter
gaver for direkte gjenbruk. Kommunen bør utarbeide retningslinjer for hvordan slikt
avfall skal håndteres, og gjøre disse kjent for berørte aktører.
Som hovedregel skal slikt avfall fra loppemarkeder regnes som husholdningsavfall,
mens tilsvarende avfall fra brukthandler er næringsavfall.
Avfall Norge bør vurdere muligheten for et samarbeid med aktørenes
organisasjoner. Gjennom et slikt samarbeid kan man øke alle parters kompetanse
på dette området og tilrettelegge for gode rutiner hos aktørene.

7.7 Avfallets verdi underveis i verdikjeden
Rambøll vil anbefale Avfall Norge å se nærmere på behovet for å endre praksis og
rammebetingelser for økonomisk verdisetting av innsamlet avfall som enda ikke er
gjenvunnet eller omsatt i markedet.
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8. Veileder for kommunene
Basert på kapittel 1 – 7 i denne rapporten kan det utformes en enkel veileder for
kommunene.

8.1 Hensikten med veilederen
Hensikten med denne veilederen er
•
•

•

å bidra til rettssikker og forsvarlig forvaltning av de økonomiske verdier
som ligger i husholdningsavfallet
å ivareta en lovlig og miljømessig forsvarlig håndtering av
husholdningsavfallet i de tilfeller der kommunen overlater noe av
håndteringen til private aktører
å etablere rettssikker og likeverdig behandling av private aktører som
ønsker å same inn husholdningsavfall

8.2 Veilederens omfang
Veilederen omfatter:
1. Tilfeller der kommunen ønsker å løse deler av sine lovpålagte oppgaver
for husholdningsavfall gjennom private aktører.
2. Tilfeller der private aktører ønsker å samle inn husholdningsavfall eller
tar initiativ til dette. Dette kan være både hente- og bringebaserte
tjenester.

Veilederen omfatter ikke innsamling av brukte gjenstander til direkte gjenbruk, der
giverens intensjon er at gjenstanden skal benyttes av andre uten å måtte
gjennomgå noen gjenvinningsprosess. Slike gjenstander faller utenfor
avfallsbegrepet. Offentlig regulering av slik innsamling må skje med hjemmel i planog bygningsloven, brannvernlovgivningen, lokal politivedtekt eller direkte avtaler.

8.3 Utførelse
Mulige tilfeller og anbefalt praksis er vist i flytdiagram i figur 8-1.

I hvilken grad kommunen vil åpne for innsamling i regi av private aktører, er et
strategisk valg som kommunen selv må gjøre. Figur 8-1 viser hvilke handlinger som
bør følge av disse valgene.
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Figur 8-1. Innsamling av husholdningsavfall: Anbefalte veier og alternativer for kommunen

Kommunen har ansvar for innsamling av
husholdningsavfall

Ønsker kommunen å utføre innsamlingen selv?
(Evt gjennom kommunalt/ interkommunalt
selskap)
Nei!

Ja!

Utfør
innsamlingen
i egen regi

Utfør
offentlig
tjenesteanskaffelse

Reager overfor
aktører som
samler inn uten
komm. samtykke
(rutine)

Tilrettelegg for
private
innsamlere som
tar initiativ
(rutine)

Foreligger
det søknad?
Nei!

Ja!

Igangsett
saksbehandling

Kontakt
aktøren og
be om
søknad.

Sender han søknad?
Ja!
Nei!

Utfør
reaksjon
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Når søknad om samtykke foreligger, må kommunen igangsette saksbehandling
etter forvaltningslovens bestemmelser. Tildeling av samtykke er tildeling av en
rettighet for innsamleren.
Før eventuelt samtykke gis, må flere forhold avklares. Disse er vist i tabell 8.1.
Samme tabell utgjør en huskeliste for utforming av vilkår for samtykke.
Dersom samtykkesøker ved et eventuelt samtykke havner over terskelverdien for
bagatellmessig støtte (se tabellens punkt 9), bør samtykkesøker informeres om
dette før det gjøres vedtak i saken. Dersom samtykkesøker da velger å
opprettholde søknaden, kan kommunen enten avslå søknaden eller igangsette en
åpen konkurranse der også andre private aktører får mulighet til å søke om
samtykke til en tilsvarende aktivitet.
Tabell 8-1. Forhold som må avklares ved søknad om samtykke.

Forhold som må
avklares

Dokumentasjon/
opplysninger

Kommentar/ vilkår i eventuelt samtykke

1

Hvem er
samtykkesøker?

Organisasjons- eller
personnummer må
foreligge, samt korrekte
kontakt- og
adresseopplysninger.

Kontroller opplysninger opp mot
Brønnøysundregistrene (www.brreg.no)

2

Er samtykkesøker
en ideell
organisasjon eller
en
næringsvirksomhet?

Kontroller opplysninger
opp mot
Brønnøysundregistrene
(www.brreg.no)

Dersom samtykkesøker oppgir å være en
ideell organisasjon, bør kommunen kreve at
den er medlem av Innsamlingskontrollen og
registret i Innsamlerregisteret.
Dersom samtykkesøker er en ideell
organisasjon, kan man i
samtykkedokumentet innrømme rett til å
levere rester fra innsamlingen som
husholdningsavfall til kommunalt mottak.

3

Tenker innsamler å
benytte frivillige
medarbeidere?

Det må være ordnede
forhold for frivillige
medarbeidere

4

Hvilke kategorier
avfall tenkes
innsamlet?

Enkel beskrivelse av
avfallsfraksjoner

5

Planlagt
innsamlingsfrekvens
og tidsrom for
innsamling

Hvor ofte og når tenkes
avfall innsamlet?

Opplæring, personlig verneutstyr, nedre
aldersgrense, registrering, forsikringer.

Ukedager, tidsrom, hyppighet
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Hvordan tenkes avfallet
innsamlet, hvor skal det
gå videre (avfallsstrømmen), og hvordan
det skal gjenvinnes/
gjenbrukes? I hvilke
områder tenker man å
samle inn?

6

En enkel plan for/
beskrivelse av
hvordan avfallet
tenkes håndtert

7

Planlagt
rapportering

8

Hvordan vil man
informere, og hva
slags kontakt tenker
innsamler å ha med
husholdningene?

9

Verdien av mottatt
bagatellmessig
offentlig støtte siste
to år og foregående
to år

Dersom summen av all bagatellmessig støtte
- inkl den støtte som det omsøkte
husholdningsavfallet utgjør - i løpet av tre år
overskrider terskelverdien på kr 1,6 mill (€
200 000), må kommunen åpne for
konkurranse med andre aktører.

10

Hvilket tidsrom
søkes det om
samtykke for?

Samtykke bør gis for en begrenset periode,
eventuelt med mulighet for forlengelse.

11

Muligheter for tilsyn

Kommunen må kreve rapportering av
avfallsmengder for offentlige statistikkformål
Enkel beskrivelse/
informasjonsplan

Enkel beskrivelse av
relevante forhold

Det bør settes rammer for hvilke
informasjonskanaler som kan benyttes.
Særlig bør det settes grenser for
direktehenvendelser til den enkelte
husholdning (adressert/uadressert post,
oppsøke på bopel, telefonsalg).

Kommunen må forbeholde seg retten til å
drive tilsyn med den virksomhet det gis
samtykke for.
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9. Kilder
www.innsamlingskontrollen.no 17.10.11
Telefonsamtale med Stiftelsen Innsamlingskontrollens sekretariat 17.10.11

www.frivillighetnorge.no
Telefonsamtale med Frivillighet Norge 31.10.11

www.musikkorps.no
Telefonsamtale med Norge Musikkorps Forbund 31.10.11

www.idrett.no

www.virke.no

Telefonsamtale med UFF Norge 16.12.11
UFF Norge: Klesinnsamling – en politisk sak. UFFs innspill til utarbeidelse av
veilederdokument. Udatert, men oversendt 17.01.12
www.lovdata.no
Norsk Standard NS-ISO 26000:2010. Veiledning om samfunnsansvar
Foreløpig norsk standard: God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner,
november 2008
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1.

INNLEDNING
Denne rapporten gjør rede for resultatene fra medlemsundersøkelsen gjennomført i forbindelse
med prosjektet Når husholdningsavfall blir butikk. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 18
– 31. oktober 2011.
Formålet med undersøkelsen var å avdekke medlemmenes behov for avklaring av ulike spørsmål
knyttet til samarbeid mellom renovasjonsselskaper, næringsvirksomheter og andre eksterne
aktører. I tilegg hadde undersøkelsen som mål å kartlegge dagens praksis på området.
Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk gjennom datainnsamlingsverktøyet SurveyXact, og
invitasjon ble sendt til respondentene per e-post.
Undersøkelsen ble utarbeidet av Rambøll i samarbeid med prosjektgruppen hos Avfall Norge.

1.1

Målgruppe og svarprosent
Undersøkelsen ble sendt ut til 63 kommunale og interkommunale avfallsselskaper i Avfall Norges
medlemsregister. Av disse har 47 svart, noe som utgjør en svarprosent på 74,6.
Av de som har svart er 58,3 % daglig leder for sitt foretak, 27,1 % prosent driftsleder eller
renovasjonssjef, 12, 5 % hadde en mellomlederposisjon, resterende hadde en annen rolle i
selskapet. I tilegg har de som svarte på undersøkelsen, i snitt jobbet i avfallsbransjen i 11,4 år
og hadde begynt hos sin nåværende arbeidsgiver rundt 2001.
Selv om ledere ikke alltid vil ha den beste detaljoversikten, er det på bakgrunn av det
overstående god grunn til å anta at de som svarer, har gode forutsetninger og kjenner bransjen
godt.
Undersøkelsen rettet seg mellom selskaper av ulik størrelse og tabellen under viser
innbyggertallet i området selskapene betjener.
Tabell 1 Innbyggertall i området selskapene betjener

1.2

Mindre enn 10 000
10 000 - 20 000
20 000 - 50 000
50 000 - 100 000
Mer enn 100 000

Respondenter
2
6
21
9
9

Prosent
4,3%
12,7%
44,7%
19,1%
19,1%

I alt

47

100,0%

Struktur og temaer i undersøkelsen
I hovedsak ble respondentene presentert en aktuell problemstilling, og dersom respondentene
hadde opplevd problemstillingene ble det stilt oppfølgende spørsmål. Alle respondentene har
altså ikke fått alle spørsmålene.
1

1.3

Rapportens videre struktur:

I kapittel to presenteres kort hovedfunnene i undersøkelsen

I kapittel tre presenteres alle spørsmål og svar i undersøkelsen i enkle tabeller

I kapittel fire krysses enkelte av spørsmålene mot hverandre for å avdekke sammenhenger
mellom svarene. I hovedsak ses svarene opp mot samlet innbyggertall i området
kommunen/selskapet betjener. I tilegg gis det noen krysstabeller som avdekker
sammenhenger mellom ulike utfordringer.
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2.

HOVEDFUNN I UNDERSØKELSEN


25,5 % av alle kommunene/selskapene har i løpet av de siste fire årene mottatt
henvendelser fra aktører som ønsker å samle inn avfall fra husholdninger for enten å beholde
avfallet selv, omsette det videre, eller få direkte inntekt fra abonnenten. Blant de som har
mottatt henvendelse, er det kun to respondenter som oppgir at det finnes tydelige
retningslinjer for å håndtere denne typen henvendelse.



29,8 % av kommunene/selskapene kjenner til at eksterne aktører i løpet av de siste fire
årene har samlet inn avfall fra husholdninger uten å ha samtykke. I hovedsak har man
gjennom annonsering fra innsamler, eller gjennom presse og media blitt kjent med at dette
har foregått.



80,9 % av kommunene/selskapene har opplevd tyveri fra kommunalt avfallsmottak eller
oppsamlingsenhet de siste fire årene. For de dette gjelder, forekommer dette ofte, og hele
26, 3 % sier at dette har skjedd oftere enn 50 ganger.



Kun to av respondentene har opplevd tyveri av avfall i tidsrom der renovatør eller transportør
har ansvaret for avfallet.



74,5 % av kommunene/selskapene har i løpet av de siste fire årene gjort tiltak for å hindre
at tyveri forekommer. De vanligste tiltakene er kameraovervåkning, inngjerding, vektere og
alarmer.



66 % av kommunene/selskapene legger ikke til rette for at besøkende kan forsyne seg med
varer fra gjennvinningsstasjon. 24, 2 % av selskapene som ikke legger til rette for dette har i
løpet av de siste fire årene politianmeldt tilfeller der besøkende uten lov har forsynt seg med
varer fra gjennvinnigsstasjonen.



På direkte spørsmål om kommunen/selskapet opplever behov for avklaringer, tydeligere
lovverk, eller mer koordinert praksis mellom kommuner når det gjelder tiltak mot tyveri av
avfall, svarer kun 25,5 % at de har dette behovet. 51,1 % svarer nei, mens 23,4 % svarer
”vet ikke”.



EE-avfall, klær og tekstiler og metaller er de fraksjonene som ser ut til å være mest utsatt for
innsamling uten tillatelse og for tyveri.



Problemstillingene ser i hovedsak ut til å være større hos kommunene/selskapene som
betjener et stort innbyggertall. Spesielt understrekes dette av at de ulike fraksjonene
graderes som mer utfordrende blant de selskapene som betjener et stort innbyggertall.
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3.

PRESENTASJON AV HELE UNDERSØKELSEN
I dette kapittelet presenteres alle spørsmål og svar i undersøkelsen i enkle svartabeller som viser
prosentvis fordeling. Da flere av spørsmålene ble stilt som oppfølgende spørsmål til
hovedspørsmål, og alle respondenter derfor ikke har svart, vises også antall respondenter for
hvert svar.

3.1

Henvendelser fra aktører som ønsker å samle inn avfall
Samtlige respondenter ble spurt om de i løpet av de siste fire årene hadde mottatt henvendelser
fra aktører som ønsker å samle inn avfall fra husholdninger for enten å beholde avfallet selv,
omsette det videre, eller få direkte inntekt fra abonnentene. Resultatet vises under.
Tabell 2 Henvendelser eller søknader

Har kommunen selskapet i løpet av de fire siste årene mottatt henvendelser fra aktører
som ønsker å samle inn avfall fra husholdninger for enten å beholde avfallet selv,
omsette det videre, eller få direkte inntekt fra abonnentene?
Respondenter
Prosent
Ja
12
25,5%
Nei
35
74,5%
I alt
47
100,0%
Dersom respondentene svarte ja på spørsmålet over fikk de to oppfølgende spørsmål:
Tabell 3 Samtykke fra kommunen

Har kommunen/selskapet gitt slikt samtykke?
Respondenter
Ja
5
Nei
7

Prosent
41,7%
58,3%

I alt

100,0%

12

Tabell 4 Retningslinjer for samtykke

Finnes det klare retningslinjer for å gi slikt samtykke i din kommune/selskap?
Respondenter
Prosent
Ja
2
16,7%
Nei
10
83,3%
I alt

12

100,0%

Dersom respondenten under dette igjen svarte ja på spørsmålet over stilte vi følgende spørsmål:
Kan du kort beskrive disse retningslinjene? - Eks: Hva slags vilkår gjelder.
Vi fikk ett svar og dette gjengis under:


3.2

På generelt grunnlag avviser vi denne type henvendelser. Noen tar seg til rette uten å
henvende seg, f.eks Søppeltaxi, lokal gjenvinningsstasjon for næringslivet, men også
forbrukere kan betale og levere.

Innsamling uten samtykke
Det neste temaet vi ønsket å få tilbakemelding på, var hvorvidt kommunene/selskapene kjenner
til at eksterne aktører i løpet av de siste fire årene har samlet inn avfall fra husholdninger uten å
ha samtykke fra kommunen/selskapet. Resultatet vises under.
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Tabell 5 Innsamling uten samtykke

Kjenner kommunene/selskapene til at eksterne aktører i løpet av de siste fire årene
har samlet inn avfall fra husholdninger uten å ha samtykke fra kommunen/selskapet

Ja
Nei

Respondenter
14
33

Prosent
29,8%
70,2%

I alt

47

100,0%

Dersom respondentene svarte ja ble det spurt om hvor utbredt dette var, og hvordan
kommunen/selskapet har fått kjennskap til innsamling uten samtykke.
Tabell 6 Utbredelse av innsamling uten samtykke

Hvor mange aktører vet du om har drevet slik innsamling i løpet av de siste fire årene?
Respondenter
Prosent
O
0
0,0%
1-3
10
71,4%
4-9
3
21,4%
10 eller flere
1
7,1%
I alt

14

100,0%

Tabell 7 Kjennskap til innsamling uten samtykke

Hvordan har kommunen/selskapet fått kjennskap til innsamling uten samtykke?

Gjennom presse og media
Gjennom renovatør
Kontakt med innsamler selv
Varsling fra innbyggere
Annonsering fra innsamler
Annet, oppgi stikkord

Respondenter
6
3
4
0
9
4

Prosent
42,9%
21,4%
28,6%
0,0%
64,3%
28,6%

I alt

14

100,0%

Som tabellen over viser ble det her også åpnet for å oppgi stikkord. Disse vises i tabellen under.
Stikkord:
Egen oppdagelse
Ved selvsyn
Boliger i næringsbygg
På gjenvinningsstasjonen for å levere gratis
3.3

Tyveri av avfall
Det neste hovedtema respondentene ble presentert var knyttet til tyveri av avfall. Vi stilte først
følgende spørsmål:
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Tabell 8 Tyveri fra kommunalt avfallsmottak eller oppsamlingsenhet

Har kommunen/selskapet erfart tyveri (tyveri forutsetter ikke innbrudd) fra
kommunalt avfallsmottak eller oppsamlingsenhet (gjenvinningsstasjon, returpunkt og
lignende) de siste fire årene?

Ja
Nei

Respondenter
38
9

Prosent
80,9%
19,1%

I alt

47

100,0%

Dersom respondentene svaret ja på spørsmålet over ble det stilt følgende oppfølgende spørsmål:
Tabell 9 Hyppighet av tyveri fra avfallsmottak eller oppsamlingsenhet

Hvor mange ganger har dere opplevd tyveri fra kommunalt avfallsmottak eller
oppsamlingsenhet de siste fire årene?
Respondenter
Prosent
1 - 10 ganger
9
23,7%
10- 20 ganger
13
34,2%
20 - 50 ganger
6
15,8%
Oftere enn 50 ganger
10
26,3%
I alt

38

100,0%

I tilegg til tyveri fra avfallsmottak eller oppsamlingsenhet ønsket vi også å avdekke hvorvidt det
hadde forekommet tyveri i tidsrommet der renovatør eller transportør hadde ansvaret for
avfallet.
Tabell 10 Tyveri i tidsrom der renovator eller transportør har ansvar for avfallet

Har kommunen/selskapet de siste fire årene opplevd tyveri i i tidsrom der renovatør
eller transportør har ansvaret for avfallet? - For eksempel når innsamlingsbil står
parkert, ved mellomlagring hos transportør etc.
Respondenter
Prosent
Ja
2
4,3%
Nei
45
95,7%
I alt

47

100,0%

For dette spørsmålet ble det også stilt oppfølgende spørsmål knyttet til hyppighet blant de to som
hadde svart ja på spørsmålet over.
Tabell 11 Hyppighet av tyveri fra renovatør eller transportør

Hvor mange ganger i løpet av de siste fire årene har tyveri fra renovatør eller
transportør forekommet?
Respondenter
Prosent
1 gang
0
0,0%
2- 5 ganger
1
50,0%
5 - 10 ganger
0
0,0%
Flere enn 10 ganger
1
50,0%
I alt

2

100,0%

Vi ønsket også at de som hadde svart ja beskrev hendelsen med egne ord. Disse svarene vises i
kulepunktene under.


Forholdet gjelder en forhandler som er pliktige til å ta imot EE-avfall. Dette mottaket står
åpent og uten tilsyn døgnet rundt. Her kan alle både levere inn og ta ut EE-avfall.
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På lager der hvor innhold i rød beholder (for farlig avfall og småelektrisk avfall) fra
husstandene mellomlagres, er det av og til noen (om natten/i helgene) som leter etter
brukbare EE-gjenstander.

Videre ønsket vi gjennom undersøkelsen å avdekke hvorvidt kommunen/selskapet hadde gjort
tiltak for å forhindre at slikt tyveri forekommer. Svare vises under:
Tabell 12 Tiltak for å hinder tyveri

Har kommunen/selskapet i løpet av de siste fire årene gjort noen tiltak for å hindre at
slike tyveri forekommer?
Respondenter
Prosent
Ja
35
74,5%
Nei
12
25,5%
I alt

47

100,0%

Dersom respondentene svarte ja på spørsmålet over ble de spurt om å kort beskrive disse
tiltakene. Alle svare vises under, i tilegg fremheves de tre hyppigste tiltakene etter svarene.
Kan du kort beskrive disse tiltakene?
Kameraovervåking
Henstille til å melde fra til politi hvis man ser at slikt skjer.
Strengere mottakskontroll på gjenvinningsstasjon
Vaktselskap Nattevakt
Bevegelsesalarmer og vaktservice
Kameraovervåking Låse containere, lagre avfall innendørs Belysning om natten.
Forhandler er gjort oppmerksom på forholdet flere ganger. Kommunen som lokal
forurensningsmyndighet er gjort oppmerksom på forholdet.
Sette verdiavfall innendørs Gjerde rundt området og sette opp bommer
Avtale med vaktselskap
Inngjæring Videoovervåkning Skilting
Leid inn vaktselskap som kontrollerer deponi/sorteringsanlegg+ TV overvåking. Anmeldelser blir henlagt
av politi
Gjerde, lys, spraymaling.
Benytter lager med alarm
Overvåking.

Innskjerpning av rutiner

Securitas og videoovervåking
Videoovervåking + mindre avfall stående på miljøstasjoner
Vakthold, ekstra låsing, lyssetting, lydalarm.
Montert kamera + akustisk og optisk varsling på miljøstasjoner.
Bilbatterier og EE-avfall låses inn.
Installert overvåkningskamera. Foretatt områdesikring. Engasjert vaktselskap
Securitasvakter, låste containere med hjullaster foran, reparere gjerder ukentlig...
EE-avfall lagres innendørs såfremt det er mulig. Jern/Metall leveres til videre behandling daglig.
Gått til anmeldelse, leid vakthold.
Kamera
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Kan du kort beskrive disse tiltakene?
Mellomlagrer avfall innelåst. Investert i låsbare rulleporter. Reparerer gjerder og legger ulike hindringer.
Nattlig vakt periodevis. Vi klipper kabel av alt EE-avfall. hjullasterskuff blir lagt oppå kabelcontainer.
Ekstra bygg, mer avlåste områder, meldt til Politi (uten at det hjelper)
Kameraovervåking og opplyste områder
EE-avfall er flyttet innendørs i bygning med alarm.
Forbedret inngjerdingen av området på avfallsmottaket
Innelagring. Høyere gjerde
Alarmer/ låssystem på gjennbrukssentraler
Vakthold fra innleid selskap og oppsetting av kamera.
Installert alarm på gjenvinningsstasjoner, bortvist plukkere på dagtid møter med politiet om hvordan
dette skal håndteres, informasjon; skilt og brosjyrer på flere språk
Avtale med vaktselskap og kameraovervåkning
Lukket miljøstasjon
Videokameraer
Som vi ser av tilbakemeldingene er de vanligste tiltakene:

Kameraovervåking

Inngjerding

Vaktselskap

Alarmer

3.4

Bruk av gjenvinningsstasjoner og politianmeldelser
Et tilstøtende tema vi ønsket å avdekke var hvorvidt de aktuelle selskapene legger til rette for at
besøkende kan forsyne seg med vare på gjennvinningstasjon. Vi stilte følgende spørsmål.
Tabell 13 Tilrettelegging for at besøkende kan forsyne seg med varer på gjenvinnigsstasjon

Tillater dere/ er det lagt til rette for at besøkende kan forsyne seg med varer på
gjennvinningsstasjon? (gjennbrukshall, gjennbrukstelt eller lignende)
Respondenter
Prosent
Ja
16
34,0%
Nei
31
66,0%
I alt

47

100,0%

Knyttet til gjenvinningsstasjoner spurte vi direkte om de selskapene som ikke tilatter at
besøkende kan forsyne seg, har politianmeldt tilfeller der besøkende har forsynt seg med vare på
gjennvinningsstasjon. Følgende spørsmål ble stilt:
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Tabell 14 Politianmeldelse etter tyveri fra gjennvinningsstasjon

Har dere de siste fire årene politianmeldt tilfeller der besøkende uten lov har forsynt
seg med varer på gjennvinningsstasjon?
Respondenter
Prosent
Ja
8
24,2%
Nei
21
63,6%
Vet ikke
4
12,1%
I alt

33

100,0%

I tilegg ønsket vi at de som hadde politianmeldt tilfellet beskrev episoden. Svarene vises under:
Kan du beskrive episoden/ episodene?
Vaktselskap har holdt på tyvene og ringt politi, men ikke fått utrykning.
Skjedde utenfor åpningstider
Tyver har brutt seg inn gjennom låst garasjeport og rotet gjennom tøy til Fretex og datautstyr. En del er
fjernet, men ikke store mengder. Nå er datautstyr ytterligere sikret.
Politianmeldt innbrudd og forsøpling.
Innbrudd utenom åpningstid. Tyver er tatt og politianmeldt.
Stort sett innbrudd på nattestid, knusing av dører/vinduer. Sesongen for tyveri øker når
"jordbærsesongen" starter. Det er dessverre et stort antall utlendinger som står for innbruddene
Vi har hatt innbrudd og 3 anmeldelser
Har anmeldt personer som har nektet å bli vist bort
Tyveri av batterier
3.5

Behov for avklaringer
Videre stilte vi i undersøkelsen direkte spørsmål knyttet til hvorvidt kommune/ selskapet
opplevde behov for avklaringer, tydeligere lovverk, eller mer koordinert praksis mellom
kommuner når det gjelder tiltak mot tyveri av avfall. Følgende spørsmål ble stilt:
Tabell 15 Behov for avklaringer

Opplever kommunen/selskapet behov for avklaringer, tydeligere lovverk, eller mer
koordinert praksis mellom kommunene når det gjelder tiltak mot tyveri av avfall?
Respondenter
Prosent
Ja
12
25,5%
Nei
24
51,1%
Vet ikke
11
23,4%
I alt

47

100,0%

Vi ønsket videre at kommunene som svarte ja på spørsmålet over beskrev de mest fremtredende
konfliktområdene når det kommer til private aktører og avfallshåndtering. Funnene presenteres
først, dernest oppsummerer vi hovedtrekkene under.
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Tabell 16 Beskrivelse av konfliktområder

Kan du kort beskrive de mest fremtredende konfliktområdene når det kommer til private
aktører og avfallshåndtering? - For eksempel hvordan aktører som samler inn avfall uten lov
begrunner sine handlinger/ standpunkter?
Ingen kontroll med hvor eller hva som samles inn. Ingen kontroll med Farlig avfall f.eks. Total mangel
på kompetanse om hva som er hva. "Det er jo bare søppel"
For dårlig kontroll med mottaksplikten til forhandlere av produkter som faller inn under avfallsforskriften
om EE-avfall (kapittel 1)
Mener det må være greit at avfall blir gjenbrukt. For så vidt greit det, men det medfører rot og
merarbeid å rydde etter tyveri
Annonser i lokalpressa, der en vender seg direkte til husholdningene med gode tilbud om
containerutleie/innsamling i forbindelse med ryddeaksjoner, ombygging etc. Videre egne mottak for
næringsavfall, der det også vert annonsert og mottatt avfall frå hushold.
Problemet gjelder EE-avfall og til dels bilbatterier. Må få avklart hvem har eiendomsretten til avfallet og
når den inntreffer.
Private aktører er i første rekke ute etter avfall som de kan tjene penger på. Eks. edelmetaller,
dataelektronikk med harddisker.
Klær, Elektrisk avfall, Farlig avfall
Ved typisk borettslagsinnsamling blir det aldri bedt om kommunens samtykke.
Ingen åpne konflikter. De har bare stilltiende tatt seg av husholdningsavfallet sammen med
næringsavfallet i næringseiendommer med leiligheter, og kommunen har først på vår varsel stoppet
løsningen.
Vi har hatt noen ung-jobb/elev- bedrifter som henter grovavfall hos abonnentene og tar direkte betalt
for transporten hos dem, men ønsker å levere på "private vilkår" hos oss, altså stykkpris. Vi vet ikke da
hvor mange abonnenter de har på bilen etc. Så vi forlanger pris som næringsavfall, altså tonnpris.
Konfliktområder oppsummert:

Manglende kontroll medhva som samles inn

Manglende avklaring av eiendomsrett

Manglende detaljnivå i kontrakter med eksterne aktører

Utfordringer knytte til borettslaginnsamlinger

Utfordringen er mest fremtredende ved håndtering av farlig avfall.

3.6

Fraksjoner
Videre ønsket vi i undersøkelsen å avdekke hvilke fraksjoner som var mest utsatt. Figuren under
oppsummerer disse funnene. Dette er et graderingsspørsmål og funnene fremstilles deretter.
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Figur 1 Avfallsfraksjoner

I hvilken grad er de ulike avfallsfraksjonene utsatt for enten innsamling uten tillatelse
eller for tyveri?

Farlig avfall
Møbler og innredningsartikler
Papp og kartong

I liten grad
I noen grad

Metaller

I stor grad

EE- avfall
Klær og tekstiler
0%

20 %

40 %

60 %

80 % 100 %

Som vi ser er det EE- avfall, klær og tekstiler og metaller som skiller seg ut som mest attraktivt.
Videre hadde vi under dette spørsmålet et åpent svarfelt hvor respondentene kunne komme med
utdypende kommentarer eller presiseringer til disse fraksjonene. Svarene vises i tabellen under.
Tabell 17 Utdypende kommentarer til fraksjoner

Har du utbypende kommentarer/ presiseringer til disse fraksjonene? - Dersom du mener
noen andre fraksjoner er utsatt - presiser nærmere.
Farlig avfall er forsvarlig innlåst. Klær, tekstiler og metaller er lettere tilgjengelig
Innsamlingen av husholdningsavfall skjer som regel av kjent containerselskap som setter ut containere
hos abonnenten i forbindelse med brann, dødsbo og renovering av bolig/hytte. Klær/tekstiler bli samlet
inn i passive beholdere uten tillatelse
Innenfor farlig avfall er det i første rekke blyakkumulatorer som er utsatt.
blybatterier under farlig avfall kategorien, innbrudd på gjenbruksstasjon for de andre fraksjonene
(såkalt nattskiftet)
Farlig avfall = Blyakkumulatorer. EE-avfall = kabler, småapparater m.m.
EE-avfall inneholder også farlig avfall; Det er stort sett ee-avfall som er ettertraktet
Tekstiler er litt gråsonen i forhold til hvile selskaper man skal tillate innsamling av det. Mange vil samle
inn og henvender seg om det. Mange legger også lapper i postkasser om at de kommer og henter sekk
neste uke osv. Står gjerne at det skal gå til gode formål.
3.7

Etiske retningslinjer
I undersøkelsen ble det også spurt om renovasjonskontrakter i kommunene/selskapene innholdt
referanser til etiske retningslinjer. Dette er interessant fordi dersom renovasjonskontrakter
inneholder referanser til etiske retningslinjer kan man muligens anta at man i større grad
bevisstgjør sentrale aktører i avfallskjeden. Resultatene vises under.
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Tabell 18 Etiske retningslinjer

Er du kjent med om renovasjonskontrakter i din kommune/ ditt selskap inneholder
referanser til etiske retningslinjer?
Respondenter
Prosent
Ja
25
53,2%
Nei
22
46,8%
I alt
3.8

47

100,0%

Bestillingsbasert avfallsinnsamling
I undersøkelsen ble det videre spurt om det fantes bestillingsbasert avfallsinnsamling i
kommunen.
Tabell 19 Bestillingsbasert avfallsinnsamling

Finnes det tilbud om bestillingsbasert avfallsinnsamling i din kommune? – (Innsamling
basert på bestilling fra abonnent)
Respondenter
Prosent
Ja
22
46,8%
Nei
24
51,1%
Vet ikke
1
2,1%
I alt

47

100,0%

Dersom kommunene/selskapene svaret nei på dette spørsmålet ble det spurt om dette var et
tilbud kommunene ønsket. Svarene vises under.
Tabell 20 Ønske om bestillingsbasert avfallsinnsamling

Hvis nei, er dette et tilbud kommunen ønsker?
Respondenter
Ja
11
Nei
18

Prosent
37,9%
62,1%

I alt

100,0%

29

Til slutt ble det også under denne bolken spurt om hvordan eierstrukturen på den
bestillingsbaserte avfallsinnsamlingen.
Tabell 21 Eierstruktur på bestillingsbasert avfallinsinnsamling

Hvordan er eierstrukturen på den bestillingsbaserte avfallsinnsamlingen?
Respondenter
Prosent
Kommunalt
13
50,0%
Privat
12
46,2%
Offentlig/ Privat samarbeid
1
3,8%
I alt

26

100,0%

Det ble også spurt etter navn på de aktuelle private selskapene for å forsøke å skape en oversikt
over hvilke selskaper som går igjen. Funnene viser at Søppeltaxi er det hyppigste navnet, men
det er ikke mulig på bakgrunn av svarene i undersøkelsen å se om dette er det samme selskapet
(Søppeltaxi AS), eller om man henviser til begrepet søppeltaxi.
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Tabell 22 Navn på privat bestillingsbasert avfallsinnsamling

Hvis privat, oppgi navn på virksomhet eller selskap
Søppeltaxi, Regnbuen
RenoNorden
Østbø AS
LITRA
MN Vekst AS Namsos
søppeltaxi, renova, avfallmannen, maxbo, strengt tatt har alle tilbud til husholdningene hvis
husholdningene selv tar kontakt
Remiks Næring, Solmo Transport, Perpetuum, SøppelTaxi
Grovavfallsinnhenting via vanlig renovatør, RenoNorden
Retura Søre Sunnmøre
SøppelTaxi
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4.

INNDELINGSTABELLER
I dette kapittelet presenteres funnene fra undersøkelsen i krysstabeller. I første rekke krysses
hovedspørsmålene mot samlet innbyggertall for kommunene. Videre gjøres det to aktuelle kryss
mellom ulike svar. En figur viser sammenhengen mellom henvendelser og tyveri, den andre viser
sammenheng mellom erfart tyveri og tiltak mot tyveri.

4.1

Kryss med samlet innbyggertall
I dette avsnittet presenteres hovedfunnene fra undersøkelsen krysset med samlet innbyggertall i
området selskapet/kommunene betjener. For samtlige tabeller i dette avsnittet er det viktig å
påpeke at når vi bryter tallene ned på denne måten blir det få respondenter i ytterpunktene av
skalaene. Totalt er det er kun to respondenter med et samlet innbyggertall på under 10 000 og ni
med et innbyggertall over 100 000. Det vil si at validiteten til tallene er noe svak og resultatene
må leses deretter.
På bakgrunn av få respondenter utelates her også de fleste oppfølgende svarene fra denne
inndelingen.
Det skal også påpekes at dette kun er et kryss mot innbyggertall i området selskapet betjener,
og ikke en direkte indikasjon på grad av sentralitet for kommunen/selskapet. Uavhengig av
sentralitet vil det være naturlig at selskaper som betjener flere innbyggere, vil være utsatt for
flere problemstillinger på bakgrunn av at de har flere brukere og forvalter større avfallsmengder.
Figur 2 Henvendelser krysset med innbyggertall

Har dere de siste fire årene mottatt henvendelser eller søknader fra aktører som
ønsker å samle inn avfall fra husholdninger for enten å beholde avfallet selv, omsette
det videre, eller få direkte inntekt fra abonnentene?
Krysset med: Samlet innbyggertall i området selskapet betjener

Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.

Tabellen over viser at det i første rekke er de kommunene/ selskapene som betjener et
innbyggertall på over 100 000 som har mottatt henvendelser fra aktører som ønsker å samle inn
avfall. Samtidig ser vi at dette ikke er noe entydig funn da også ett av selskapene som betjener
mindre enn 10 000 innbyggere, har mottatt denne typen henvendelser.
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Figur 3 Retningslinjer krysset med innbyggertall

Finnes det klare retningslinjer for å gi slikt samtykke i din kommune/selskap?
Krysset med: Samlet innbyggertall i området selskapet betjener

Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.
Dette er det eneste oppfølgende spørsmålet med få respondenter som presenteres etter
innbyggertall. Grunnen til det er at tabellen gir oss en indikasjon på at det er lite som tyder på at
det er sammenheng mellom størrelsen på selskapet og i hvilken grad det er klare retningslinjer
for å gi samtykke. Det skal dog nevnes at datagrunnlaget for dette spørsmålet er tynt, da det
kun er de 12 respondentene som har svart ja på at de har gitt slikt samtykke som har fått dette
spørsmålet.
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Figur 4 Innsamling uten samtykke krysset med innbyggertall

Kjenner du til at eksterne aktører i løpet av de siste fire årene har samlet inn avfall fra
husholdninger uten å ha samtykke fra kommunen/selskapet?
Krysset med: Samlet innbyggertall i området selskapet betjener

Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.
Når vi ser på tabellen over som viser oversikt over innsamling uten samtykke, ser vi igjen en
tendens til at dette i første rekke er en utfordring for de selskapene som betjener et stort
innbyggertall. Problematikken er dog også til stede for de selskapene som betjener et mindre
innbyggertall.
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Figur 5 Tyveri krysset med innbyggertall

Har kommunen/selskapet erfart tyveri (tyveri forutsetter ikke innbrudd) fra
kommunalt avfallsmottak eller oppsamlingsenhet (gjenvinningsstasjon, returpunkt og
lignende) de siste fire årene?
Krysset med: Samlet innbyggertall i området selskapet betjener

Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.
Som tabell åtte (side 6) viste har en stor andel av kommunene/selskapene opplevd tyveri fra
kommunalt avfallsmottak eller oppsamlingsenhet de siste fire årene. Figurene over viser at
fordelingen for dette spørsmålet er noe stigende i henhold til innbyggertall i det området
selskapet betjener. Som vi ser er det en tendens til at dette er en større utfordring for de
selskapene som betjener et større innbyggertall, selv om 22 % (som her utgjør 2 respondenter)
blant selskapene med mer enn 100 0 00 innbyggere ikke har opplevd dette.
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Figur 6 Hyppighet tyveri krysset med innbyggertall

Hvor mange ganger har dere opplevd tyveri fra kommunalt avfallsmottak eller
oppsamlingsenhet de siste fire årene?
Krysset med: Samlet innbyggertall i området selskapet betjener

Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.
Tendensen til at problematikken er større blant de med stort innbyggertall ser vi også når vi spør
om hvor mange ganger kommunen/selskapet har erfart tyveri fra kommunalt avfallsmottak eller
oppsamlingsenhet de siste fire årene. Den lyseblå baren viser antallet respondenter som har
krysset av for at tyveri forekommer oftere enn 50 ganger. Som vi ser er denne baren økende
ettersom innbyggertallet øker, men igjen må det understreks at desto større innbyggertall er
desto større er sjansen naturlig for at hyppigheten øker.
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Figur 7 Tiltak for å hindre tyveri krysset med innbyggertall

Har kommunen/selskapet i løpet av de siste fire årene gjort noen tiltak for å hindre at
slike tyveri forekommer?
Krysset med: Samlet innbyggertall i området selskapet betjener

Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.
74 % av alle respondentene svarte ja til at de har gjort tiltak for å hindre at tyveri forekommer.
Med utgangspunkt i at det kun er to respondenter med mindre enn 10 000 innbyggere kan vi fra
tabellen over ikke konkludere med at det er noen klar sammenheng mellom innbyggertall, og
hvorvidt man har gjort tiltak for å hindre at slikt tyveri forekommer.

Figur 8 Tilretteleggelse på gjennvinningsstasjon krysset med innbyggertall

Tillater dere/ er det lagt til rette for at besøkende kan forsyne seg med varer på
gjennvinningsstasjon? - (gjennbrukshall, gjennbrukstelt eller lignende)
Krysset med: Samlet innbyggertall i området selskapet betjener
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Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.
Når det kommer til tilretteleggelse for selvforsyning av varer på gjennvinningsstasjon ser det ut
som om dette forekommer uavhengig av innbyggertall, men det er størst prosentandel av
selskapene som tillater dette blant kommuner/selskaper med innbyggertall mellom 50 000 –
100 000.
Figur 9 Politianmeldelse krysset med innbyggertall

Hvis nei, har dere de siste fire årene politianmeldt tilfeller der besøkende uten lov har
forsynt seg med varer på gjennvinningsstasjon?
Krysset med: Samlet innbyggertall i området selskapet betjener

Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.
Når det kommer til politianmeldelser ser, vi at innbyggertallet ikke har noen særskilt direkte
betydning. Det vi kan lese av tabellen er at de selskapene vi har spurt som betjener få
innbyggere ikke har politianmeldt sakene, og vi ser at flere i de selskapene som betjener mer
enn 50 000 innbyggere, ikke vet om det er politianmeldt. Mest sannsynlig kommer dette av at de
som har svart fra disse selskapene, ikke mener de har tilstrekkelig oversikt over hva som er
gjort.
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Figur 10 Behov for avklaringer, lovverk, koordinering krysset med innbyggertall

Opplever kommunen/selskapet behov for avklaringer, tydeligere lovverk, eller mer
koordinert praksis mellom kommunene når det gjelder tiltak mot tyveri av avfall?
Krysset med: Samlet innbyggertall i området selskapet betjener

Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.
Denne tabellen gir ikke noen entydig funn, men vi ser at tendensen er mot at selskapene med
stort innbyggertall i større grad opplever behov for avklaringer, tydeligere lovverk, eller mer
koordinert praksis mellom kommunene når det gjelder tiltak mot tyveri av avfall.

Figur 11 Etiske retningslinjer krysset med innbyggertall

Er du kjent med om renovasjonskontrakter i din kommune/ ditt selskap inneholder
referanser til etiske retningslinjer?
Krysset med: Samlet innbyggertall i området selskapet betjener

Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.
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Når det gjelder spørsmålet om kommunen/ selskapet er kjent med at renovasjonskontrakter
inneholder referanser til etiske retningslinjer, ser kan vi ikke lese noen tydelig tendens i den ene
eller andre retningen. Omtrent halvpartene av selskapene er kjent med dette, uavhengig av
innbyggertall i området selskapet betjener.

Figur 12 Bestillingsbasert avfallsinnsamling krysset med innbyggertall

Finnes det tilbud om bestillingsbasert avfallsinnsamling i din kommune? - Innsamling
basert på bestilling fra abonnent
Krysset med: Samlet innbyggertall i området selskapet betjener

Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.
Denne tabellen gir oss heller ikke noen vesentlige funn i den ene eller andre retning når det
gjelder å se sammenheng mellom innbyggertall i kommune, og hvorvidt det finnes tilbud om
bestillingsbasert avfallsinnsamling. Dog ser vi en tendens til at dette er mer vanlig for
selskapene som betjener et stort innbyggertall.
4.1.1

Attraktive fraksjoner fordelt på innbyggertall

I dette avsnittet presenteres en rekke tabeller som viser i hvilken grad de ulike fraksjonene er
attraktive i henhold til innbyggertall i området selskapet/kommunen betjener.
Vi så i kapittel tre at det er metaller, EE- avfall og klær og tekstiler som skiller seg ut som de
mest attraktive. Formålet med tabellen under er å få frem hvorvidt det er forskjeller på i hvilken
grad de ulike fraksjonene er attraktive i relasjon til innbyggertall i området selskapet betjener.
Tabellene viser også det totale svaret for de ulike fraksjonene.
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Figur 13 Farlig avfall krysset med innbyggertall

Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.
Figur 14 Møbler og innredningsartikler krysset med innbyggertall

Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.
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Figur 15 Papp og kartong krysset med innbyggertall

Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.
Figur 16 Metaller krysset med innbyggertall

Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.
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Figur 17 EE- avfall krysset med innbyggertall

Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.
Figur 18 Klær og tekstiler krysset med innbyggertall

Svar i prosent. Antall respondenter vises i raden til høyre.

Tabellene over viser ikke noen tydelighet med tanke på at særskilte fraksjoner er mer utsatt på
bakgrunn av innbyggertall, men vi ser en tendens til at desto større byene er, desto mer utsatt
blir de allerede utsatte fraksjonene.

4.1.2

Kryss med innbyggertall oppsummert

Som nevnt er det noe manglende validitet når vi bryter ned tallene på denne måten, men når vi
presentere flere ulike krysstabeller som viser at flere av problemstillingene er mer aktuelle for
kommuner med stort innbyggertall styrkes validiteten til dette funnet. Spesielt understrekes
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dette av at de ulike fraksjonene graderes som mer utfordrende blant de selskapene som betjener
et stort innbyggertall.
4.2

Sammenheng mellom problemstillinger
I dette avsnittet presenteres to kryss som viser sammenhengen mellom de ulike
problemstillingene. En figur viser sammenhengen mellom henvendelser og tyveri, den andre
viser sammenheng mellom erfart tyveri og tiltak mot tyveri.
Figur 19 Henvendelser krysset med tyveri

Har dere de siste fire årene mottatt henvendelser eller søknader fra aktører som
ønsker å samle inn avfall fra husholdninger for enten å beholde avfallet selv, omsette
det videre, eller få direkte inntekt fra abonnentene?
Krysset med: Har kommunen/selskapet erfart tyveri (tyveri forutsetter ikke innbrudd) fra
kommunalt avfallsmottak eller oppsamlingsenhet (gjenvinningsstasjon, returpunkt og lignende)
de siste fire årene?

I figuren vises de som har svart ja på at de har opplevd tyveri i den øverste raden og de som har
svart nei i den nederste. Den nederste linjen viser samtlige tilbakemeldinger uavhengig av om de
har erfart tyveri.
Figuren over viser at det ikke er noen direkte sammenheng mellom i hvilken grad
kommunen/selskapene har opplevd tyveri, og mottatt henvendelser fra aktører som ønsker å
samle inn avfall fra husholdninger.
Tvert i mot ser vi en liten tendens til at kommuner som har opplevd tyveri i mindre grad har
opplevd å få henvendelser fra aktører som ønsker å samle inn avfall.
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Figur 20 Erfart tyveri krysset med tiltak mot tyveri

Har kommunen/selskapet erfart tyveri (tyveri forutsetter ikke innbrudd) fra
kommunalt avfallsmottak eller oppsamlingsenhet (gjenvinningsstasjon, returpunkt og
lignende) de siste fire årene?
Krysset med: Har kommunen/selskapet i løpet av de siste fire årene gjort noen tiltak for å hindre
at slike tyveri forekommer?

I figuren vises de som har svart ja, på at de har gjort tiltak i øverste raden, og de som har svart
nei, i midten. Den nederste linjen viser samtlige tilbakemeldinger uavhengig av om de har gjort
tiltak.
Denne tabellen viser oss tydelig at de som har vært utsatt for tyveri i langt større grad har gjort
tiltak for å hindre at dette skal skje i fremtiden. Kanskje et noe selvfølgelig funn, men det
understreker at kommuner jobber reaktivt og det derfor kan tenkes at de som ikke tidligere har
vært utsatt for tyveri, kan ha store utfordringer dersom de utsettes for tyveri i tiden som
kommer.
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Velkommen til workshop ved Roy Ulvang, Avfall Norge
Presenterte bakgrunnen for prosjektet. Her ble det påpekt at prosjektet kom på plass fordi
kommuner får henvendelser fra privatpersoner og selskaper gjennom dørinnsamling,
annonsering og så videre.
Videre ble det vist til at vi vet at mange steder foregår dette uten at kommunene er
forespurt, eller har gitt samtykke. Selv om mange vet at det foregår, velger de ikke å gripe
inn.
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Videre ble det påpekt at prosjektet har kommet igang fordi det er noe uklarheter i lovverket.
For eksempel er det kommuner som har uttrykt usikkerhet i forhold til hvordan man skal
forholde seg til gjenvinning. Det foreliggende prosjektet har til formål å oppklare disse
uklarhetene, og sluttresultat skal være en veileder.
Det ble understreket at initiativet ikke har til formål å utvide kommunens monopol.
Til slutt ble det påpekt at hovedformålet med workshopen var å bringe opp nye
problemstillinger og diskutere disse. Det ble også lagt til at det er tidlig i prosjektet, og at
workshopen derfor skal bidra til å gi mest mulig innspill for det videre arbeidet.

2.

Når husholdningsavfall blir butikk: Rammebetingelser og
problemstillinger. Sissel Eggen, Rambøll.
(Presentasjonen blir gjort tilgjengelig.)
Etter og under presentasjon ble det tatt opp flere problemstillinger og poenger.
Det ble først stilt spørsmål knyttet til slamtømming, hvor det ble påstått at kommunen har
enerett til dette for at man skal sikre at det kommer til rett behandling. Det ble vist til
episoder der andre (eksterne) aktører har samlet opp slam. Det ble påpekt to utfordringer
ved dette; for det først sitter da kommunen igjen med de minst attraktive områdene. For
det andre stilles det spørsmålstegn ved kontrollen over at det kommer til rett sted.
Videre ble det påpekt at innsamlingsregisterloven , regnskapsloven, regel om offentlig støtte
og konkurranseloven kan fremheves som relevante lovverk.
Statistikkloven ble også trukket inn fordi det er utfordringer knyttet til statistikkføring av
avfallsmengder. Kommunene/avfallsselskapene er pålagt å rapportere hvor store mengder
avfall som samles inn, men det ble stilt spørsmål ved innsamling til veldedighet og at det er
utfordrende å skape en komplett oversikt. Her ble det pekt på utfordringer knyttet til
gjenstander til gjenbruk, fordi statistikken går etter vekt og ikke antall. Knyttet til dette ble
det pekt på viktigheten av å ha en felles forståelse opp mot private aktører, så som Fretex
eller store private aktører som kjører til egne innsamlingsanlegg.
I forlengelsen av diskusjonen over ble det også påpekt at det er uklart når innsamlede
gjenstander blir avfall. Blant annet er det uklart om klær som er levert inn, kan defineres
som avfall, og det ble vist til at en jurist fra Klif i en bok fra 2005 sier at dersom intensjonen
er at det fortsatt skal brukes, er det ikke å definere som avfall.
Representant fra Fretex understreker at de også er opptatt av å få avklart denne
definisjonen. Det ble fra deres side også påpekt at markedet for brukttøy er internasjonalt,
og at markedet har hatt en tendens til å svinge med ca syv års mellomrom. Videre ble det
også påpekt fra Fretex at det i Sverige for noen år siden ble gjort en undersøkelse som viste
at 7 kg avfall per person hvert år ikke havner på dynga. For Fretex er det videre utfordrende
at kommuner forholder seg så ulikt til gjenbruk av klær. De opplever at noen kommuner vil
betale de for å ta det i mot, mens andre vil beholde det til egen forbrenning.
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Utfordringen ved håndtering av klær/tekstiler er også knyttet til at det ofte inneholder
farlige stoffer, som må håndteres på en riktig måte. Her er det i tilegg til håndtering av
avfallet også viktig å se nærmere på produsentansvaret.

3.

Når noen forsyner seg av lasset: Case fra Drammensregionen.
Bendik OS, Rfd
(Presentasjon blir gjort tilgjengelig.)
Eksempelet handler om utfordringer knyttet til returpunkter og tyveri av avfall derfra.
Spesielt handlet utfordringen om klær og tekstiler. Disse tyveriene ble koblet opp mot det
store markedet for bruktklær i Øst-Europa.
Viste til at når de aksjonerte mot tyvene, ble det i etterkant satt fyr på flere
gjennvinningsstasjoner.
I tilknytting til tyveriene ble det vist til at det var uklarheter knytte til hvem det var som ble
bestjålet, og hvem som hadde eierskap til avfallet når de lå på avfallsstasjon.
For å hindre fremtidig tyveri ble det laget et vellykket pilotprosjekt der de hadde som mål at
gjenvinningsstasjoner ikke så ut som et grisehus. For å gjøre dette ble gamle containere
reprofilert. Disse containerne ble også godt sikret.
I tilegg ble det påpekt at man i Drammensregionen har sett mange henvendelser fra
useriøse aktører som ønsker å samle inn farlig avfall.

4.

Status i kommunene – Resultater fra medlemsundersøkelsen.
Bård Birkedal, Rambøll
(Presentasjon og rapport om medlemsundersøkelsen blir gjort tilgjengelig. )
Under presentasjonene ble det påpekt at det er så mange som ikke kjenner til innsamling
uten samtykke, kan skyldes lav bevissthet eller varierende tolkning av situasjonen.
Det ble også stilt spørsmålstegn ved om ledere er de rette personene å spørre, fordi de
kanskje ikke har den rette detaljkunnskapen.
Videre var det også enkelte som poengterte at det kan være at noen kommuner ønsker å
beskytte dagens praksis og derfor ikke vil rote seg opp i dette.

5.

Allianser for en bedre innsamling. Sissel B. Eggen, Rambøll
(Presentasjon blir gjort tilgjengelig. )
Presentasjonen viste til et eksempel hvor Telenor og Norges idrettsforbund inngikk en avtale
om innsamling av brukte mobiltelefoner. I etterkant av presentasjonen ble det påpekt at i
eksempelet har Telenor en anledning til å tjene penger fordi desto flere mobiltelefoner som
dras ut av markedet, desto flere må inn. Andre påpekte også at produsentansvaret er
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komplisert i dette tilfellet, og at innsamling av EE-avfall er utfordrende med tanke på
håndtering.
Det ble etter presentasjonen også vist til et eksempel der en liten kommune hadde en avtale
med et skolekorps om innsamling av papir. Kommunen skulle betale for avfallet som ble
samlet inn. Det ble påpekt at dette skaper utfordringer knyttet til hvorvidt arbeidsgiverrollen
og habiliteten er ivaretatt.

6.

Gruppeoppgaver
(Presentasjon med oppgavetekst blir gjort tilgjengelig.)
Gruppen ble presentert for tre oppgaver og delt i grupper. Den enkelte gruppe kunne selv
velge hvilken oppgave de ville løse. Oppgavene er også tilgjengelig i presentasjonene, og
oppsummeringen under viser gruppenes tilbakemelding på oppgavene.
Oppgave 1 – Idrettslag søker samtykke

Det var ingen som valgte å løse oppgave 1.
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Oppgave 2 – Idrettslag uten samtykke

1. Ja
2. Risikoene er for stor, og avfall skal samles inn av kommunene. Det er et farlig
innsamlingsarbeid, og jobben i seg selv stiller strenge krav. En tolvåring kan vi stille
krav til, men de vil ikke skjønne det, og vi får ikke seriøsitet inn i det. Risikerer
således barnearbeid.
a. Prinsipielt er det kommunens avfall, og vi vet at unger er uforutsigbare, noe
som betyr at de kan gjøre ting vi ikke har kontroll på.
b. Det som kjennetegner ”stunt–innsamling”, er at det er drevet av
markedsverdien.
c. Kommune er garantister for at man skal gjøre dette.
3. Tror at dette må forankres høyt, og det må være politisk aksept. Mange i
kommunestyret vil lett ta opp dette som en fanesak fordi det skaffer inntekt til
korps. Derfor er det viktig at dette forankres som et prinsipp, og man kan ikke drive
med uprofesjonalitet når vi samler inn søppel.
4. Hjelp til å tydeliggjøre disse argumentene. Det ble påpekt at svarene i
medlemsundersøkelsen kan skyldes manglende bevissthet, og de tror ikke det er så
langt fremme i bedriften. Derfor er det viktig å lage retningslinjer med punkter for
argumenter for hvorfor vi har gjort som vi har gjort. Kommunene/ avfallsselskapene
er til for å håndtere avfall på en profesjonell måte.
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Oppgave 3 – En mulig strategi for kommunal samtykkepraksis?

Overskriften: Stiller spørsmål ved om det er selskaper som har lite kunnskap om hva som
foregår, og hvem som er aktørene? Bør også stilles spørsmål ved hva som er fordeler og
ulemper ved å akseptere det ene eller det andre.
Det ble påpekt at det som er greit med de store selskaper, er at de driver etter tillatelse fra
myndigheter, men når de tar det inn til eget innsamlingsanlegg, bryter de loven. Søppeltaxi
leverer stort sett til rett sted – selv om de har andre uklarheter.
Det ble også stilt spørsmål ved om idrettsanlegg og de ideelle organisasjonene driver lovlig.
1. Kan hende vi har ønske om egen innsamling og vil derfor konkurrere ut de andre. Vi bør
pålegge alle å rapportere hvor mye avfall de kan håndtere.
2. Kan se for seg vill vest dersom man slipper løs.
3. Ved en veileder kan vi få noe å forholde oss til. For eksempel med forslag til kontrakt
mellom kommune og utøver.
a. Det hadde vært greit om Avfall Norge diskuterte med frivillige om nasjonale
standarder. Så det ikke blir noen forskjeller. Noen er strenge på å stille krav.
Dersom det kommer anbefalinger fra hovedorganisasjonen, ville det vært lettere
å stille krav.
4. Tapt sak å forlange kontroll på hele avfallsbiten.

7.

Oppsummering. Bendik Os, RFD.
Påpeker at temaet fremstår som litt ufarlig, og derfor får de som jobber med dette, litt
konkurranse mot det å være prinsipiell.
Videre viser han til at vi ser forskjell på små og store kommuner fordi de små er mer
dugnadsbaserte. Dugnad er positivt, men begynner man å true dugnads-Norge kommer
man i avisen.

6/7

Viser videre til at det er en utfordring at vi mister kontroll på statistikk og mengder. Det er
derfor vanskelig å holde oversikt.
Viser videre at det er et avgrensningsproblem, og at dersom man skulle forsøkt å tegne
avfallsstrømmen er det mange piler og linjer man kan trekke opp. Avfallet og gjenstanden
endrer karakter gjennom avfallsstrømmen, og dette skaper mange ulike dilemmaer.
Registrer at det er et dynamisk nedstrømsmarked, noe som er vanskelig å forholde seg til
fordi det er veldig markedsavhengig, og alt har et inntektspotensial.

8.

Avslutning/annet
Kathrine Lykke fra Asplan Viak har laget en studie om hvordan ulike selskaper bruker
gjenbruksartikler.
Klif har laget en veileder for hva som er avfall og ikke avfall.
Det ble stilt spørsmål ved om arbeideidsgruppen burde hatt en representant fra Norsk
industri, for de vil garantert ha meninger om hva vi kommer frem til i ettertid, og det ville
vært en styrke for veilederen dersom Norsk industri ble med på høring.
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Prosektbeskrivelse: Når husholdningsavfall blir butikk

1

Innledning

De juridiske problemstillingene som skal drøftes er knyttet til at avfall som samles inn fra
husholdningene kan ha en positiv verdi, og derved kan selges i et marked som krysser landegrensene.
Det at husholdningsavfall i større grad enn tidligere behandles som en ressurs har både
konkurransemessig, økonomisk og miljømessig betydning. Kommunen kan realisere inntekter ved
salg av bi-effekter ved avfallsbehandling, som for eksempel salg av energi, varme, kompost, eller salg
av enkeltfraksjoner som papp og papir.
De juridiske spørsmålene som skal besvares her er:
-

1

Når går en gjenstand eller et produkt over til å bli avfall etter forurensingsloven
Hvilke typer avfall omfattes av de kommunale lovpålagte oppgavene knyttet til
husholdningsavfall (det kommunale monopolet) i forurensingsloven
Når slutter en gjenstand å være avfall, og går over til et ”produkt” som ikke lenger omfattes
av regelverket for håndtering av avfall
Hvordan skal kommunene skille mellom næringslivsavfall og husholdningsavfall ved
avfallsmottak
Hvem har eiendomsretten til avfallet som samles inn fra husholdningene
Hvordan må kommunene forholde seg til konkurranseregelverket og EØS-avtalen
(anskaffelsesregelverket og offentlige anskaffelser) når de inngår avtaler med private
aktører.

Betydningen av at en gjenstand faller inn under avfallsbegrepet kan ha forskjellig rettslig betydning:
For det første at kommunen kan gripe inn overfor aktører som samler inn avfall uten tillatelse, jf.
forurensingsloven § 30 som i 3. ledd, annet punktum, slår fast at ”Uten kommunens samtykke må
ingen samle inn husholdningsavfall”, se punkt 3.3.
Videre vil det ha betydning for kommunens plikt til å sørge for innsamling i henhold til
forurensingsloven § 30, herunder etablere hente- eller bringeordninger, og sørge for å ha mottak for
og forsvarlige avfallsløsninger for den aktuelle avfallsfraksjonen, se punkt 3.3.
Det vil også ha betydning for hva som kan pålegges husholdningene gjennom renovasjonsforskrifter
m..v i forhold til sortering m.v., og hva som kan dekkes gjennom avfallsgebyrene. Videre får det
betydning for hvilken inntektsstrøm som skal tilbakeføres til selvkostregnskapet.
Det vil også ha betydning for organiseringen av kommunal virksomhet. For de virksomheter som er
organisert som egne rettsubjekter og driver i såkalt egenregi, vil EU retten sette begrensninger for
hvorvidt selskapet også kan håndtere næringsavfall, og hvordan dette eventuelt skal håndteres i lys
av konkurransereglene.
Kommunens ansvar og myndighet, herunder myndighet til å fatte enkeltvedtak, kan i stor utstrekning
delegeres til et interkommunalt selskap, jf. forurensingsloven § 83. Der jeg i det følgende bruker
betegnelsen kommunene, gjelder dette tilsvarende for et kommunalt eller interkommunalt selskap
som har fått myndighet til å utføre lovpålagte oppgaver i medhold av vedtak i kommunestyre.

2

Rettskilder og grunnleggende miljørettslige prinsipper

Avfallssektoren reguleres av lov om vern mot forurensinger og om avfall (forurensingsloven) av 13.
mars 1981 nr 21, med forskrifter. Forurensingsloven forvaltes av Miljøverndepartementet, som i stor
grad har delegert myndighet til Klima og forurensingsdirektoratet (Klif). Forurensingsloven gir regler
for avfallshåndtering og myndighet til kommunene, blant annet for husholdningsavfall. Myndighet til
å fatte enkeltvedtak som er tillagt kommunene kan videredelegeres til interkommunale selskaper i
medhold av lovens § 83. Plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr 71 har også regler som er knyttet til
det kommunale ansvar for å sikre at arealer brukes slik at det ikke oppstår uheldige
miljøforstyrrelser, bl.a. i form av forurensing.
Avfall er i stor grad ansett som en ressurs (vare) og derved omfattet av EØS avtalen og reglene
knyttet til det indre marked i Europa. Samtidig er det også erkjent at avfall er mer enn en vare som
kan omsettes i et marked. Dette innebærer at dersom noe er definert som avfall krever regelverket
at det behandles på en bestemt måte, både under transport og ved sluttbehandling. Nå avfall slutter
å bli avfall går det over til å bli produkt/vare som selges, og kommer da inn under alminnelige
avtalerettslige og kjøpsrettslige regler. I tillegg er det fastsatt en lov om brukthandel av 12.2.1999
nr.105. Formålet med denne loven er å forebygge omsetning av stjålet eller ulovlig mottatte
gjenstander, og å lette politiets arbeid med oppsporing av slike gjenstander.
Norsk lovgivning blir i stor grad gjennomført i henhold til direktiver og forordninger fra EU også på
miljøområdet. Avfallsforskriften er derfor i stor grad gjennomført med grunnlag i EUs rammedirektiv
for avfall1, som også inneholder definisjon av avfall og ”end of waste” kriterier, dvs. kriterier for når
avfall slutter å være avfall og går over til å bli et produkt.
1
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Forurensingsloven bygger på en del grunnleggende miljørettslige prinsipper med internasjonalt
gjennomslag som får betydning for gjennomføring og tolkning av reglene, her skal særlig nevnes2:
-

Forurensing og avfallsproblemer skal først og fremst søkes løst ved kilden
(nærhetsprinsippet)
Den som forurenser skal bære kostnadene ved å hindre eller begrense
forurensingene/avfallsproblemene (forurenser betaler prinsippet).
Prinsippet om bruk av best anvendbar teknologi
Prinsipp om likebehandling over grensene
”Føre-var prinsippet” for å unngå skade på miljøet

I tillegg er avfallshierarkiet nedfelt i EUs rammedirektiv for avfall og er førende i norsk avfallspolitikk.
Bestemmelsen angir avfallsforebygging, ombruk (gjenbruk), materialgjenvinning, energiutnyttelse og
sluttbehandling (deponi) i prioritert rekkefølge. Det kan avvikes fra avfallshierarkiet dersom det kan
rettferdiggjøres utifra en livsløpstankegang.
Disse avfallspolitiske målsetningene kan også få betydning ved tolkning av lovverket, særlig der
lovverket er uklart eller et forhold ikke kan løses direkte gjennom lovtolkning.

3 Forurensingslovens regelverk knyttet til avfall og kommunens ansvar
3.1 Avfallsbegrepet
Forurensingsloven § 27 definerer avfall i første ledd:
”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”
Det første vilkåret etter forurensingsloven er at det dreier seg om en løsøregjenstand eller stoffer.
Gjenstander som er knyttet til fast eiendom, for eksempel bygninger, rørledninger m.v. er ikke regnet
som ”løsøregjenstander”. Ved riving vil imidlertid faste installasjoner bli til avfall dersom de samtidig
er kassert eller overflødig.
At loven knytter begrepet ”kasserte” til avfallsdefinisjonen illustrerer at intensjonen eller hensikten
til besitter av en løsøregjenstand vil være av betydning. Dersom hensikten er å kvitte seg med en
gjenstand som overflødig og/eller ubrukelig vil gjenstanden klassifiseres som avfall. Hvorvidt
gjenstanden fortsatt er brukbar eller har en positiv verdi og i prinsippet kan selges på bruktmarkedet
har ingen betydning. En slik forståelse er også lagt til grunn i Øystein Wang, kommentarutgaven til
forurensingsloven, hvor det i kommentaren til forurensingsloven § 27 heter: ”Kassert” er gjenstanden
dersom den er oppgitt av eieren eller brukeren. Et viktig moment her er hvordan avfallsbesitteren selv
oppfatter situasjonen. ”Overflødig” kan gjenstanden være selv om ikke eieren anser den som kassert.
Her ligger det et moment av objektivitet, dvs. at det også skal kunne tas i betraktning hvordan
situasjonen oppfattes av omgivelsene. Dette betyr ikke at gjenstanden/stoffet må være helt verdiløst.
På den annen side blir ikke en gjenstand automatisk til avfall fordi den er brukt dersom den kan
brukes om igjen. Dersom intensjonen er at gjenstanden fortsatt skal brukes, er den ikke å betrakte
som avfall.”
2
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I tillegg er det nevnt ”overflødige” løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og
renseanlegg m.v.
EUs rammedirektiv for avfall3, definerer avfall som ”ethvert stof eller enhver genstand, som
indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med.
I engelsk versjon er ”waste” definert som “waste’ means any substance or object which the holder
discards or intends or is required to discard”

I EU rettens praksis er det også flere avgjørelser som tar stilling til avfallsbegrepet. Det er lagt til
grunn en restriktiv forståelse, i tråd med hensyn til ”føre-var prinsippet” og miljøbeskyttelsen. Det at
avfallet har en positiv verdi og kan selges, er ikke avgjørende for hvorvidt det skal klassifiseres som
avfall. Avgjørelsene kan også få betydning for tolkning av hvordan avfallsbegrepet i forurensingsloven
skal forstås, dersom det skulle oppstå tvil om dette. Dette spørsmålet har også en glidende overgang
mot det som også er kalt ”end of waste” kriterier, dvs. kriteriene for når avfall slutter å være avfall.
Se også nærmere om dette under punkt 3.2.
Et eksempel på et tilfelle der intensjonen bak en handling har betydning for om det skal klassifiseres
som avfall er den situasjon der en husholdning ønsker å gi fra seg eksempelvis Norgesglass til et
loppemarked, for gjenbruk. I så tilfelle kan neppe glasset anses som avfall. En privat aktør kan likevel
ikke starte egne innsamlinger av glass og metall direkte fra husholdningene med tanke på å selge
dette i et marked for materialgjenvinning, med det argument at det ikke er avfall, fordi det har en
positiv verdi og kan selges. Disse gjenstandene må først gjennom en gjenvinningsprosess før det ikke
lenger ender opp som avfall, se nedenfor.

3.2

Når slutter avfall å være avfall og blir et produkt eller råvare (”end – of – waste”
kriterier):

Forurensingsloven har så langt ingen bestemmelser om når avfall slutter å være avfall, og går over til
å bli et produkt eller en råvare. Dette er imidlertid regulert i EUs rammedirektiv for avfall, artikkel 6.
Det fastslås her at visse typer avfall opphører å være avfall, etter å ha vært gjennom en
gjenvinningsoperasjon, herunder gjenanvendelse, og oppfyller en del kriterier, sitat fra engelsk
versjon:


the substance or object is commonly used for specific purposes;



there is an existing market or demand for the substance or object;



the use is lawful (substance or object fulfils the technical requirements for the specific purposes and meets the
exisitng legislation and standards applicable to products);



the use will not lead to overall adverse environmental or human health impacts.

Tidligere er det etablert såkalte” end-of-waste” kriterier for jern og skrapmetall, og for aluminium og
aluminiumlegeringer. EU Kommisjonen arbeider med ytterligere kriterier for bla. gjenvunnet papir,
kobber og plast, samt kompost og biorest. Dersom det vedtas kriterier, vil dette bli implementert i
norsk rett.
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Det må ofte en viss bearbeiding til før gjenstanden kan utnyttes for gjenbruk eller salg, og da må det
anses som avfall inntil det er bearbeidet på en slik måte at det er klart for videre utnyttelse og kan
selges.
Et eksempel er aviser. Det kan ikke aksepteres at en privat aktør kontakter husholdningene for å
samle inn brukte aviser, med den begrunnelse at dette ikke er avfall, fordi det har en positiv verdi.
Dette er avfall i det øyeblikk husholdningene gir fra seg avisen med hensikt å kvitte seg med denne
som oveflødig (avisen er lest og ikke lenger dagsaktuell), og som først slutter å være avfall etter å ha
blitt bearbeidet og gjenvunnet.
I EUs rettspraksis er det eksempler på at avfall ikke har blitt godtatt som sluttprodukt før det er
bearbeidet på en slik måte at det er gått tilbake til sin originale tilstand, se bl.a. C-9/00 (Palin Granit),
der det også uttales: ”..where a substance undergoes a full recovery operation and thereby acquires
the same properties and characteristics as a raw material, it may nevertheless be regarded as waste
if, in accordance with the definition… its holder discards it, or intends or is required to discard it.
For øvrig er det uttalt i EUs rettspraksis at avfallsbegrepet ikke skal tolkes restriktivt av hensyn til
miljøbeskyttelsen og i samsvar med ”føre-var prinsippet”.
Dersom det er tvil om avfallsbegrepet og hvor grensen går, vil dette måtte løses i siste instans av
alminnelige domstoler.

3.3

Husholdningsavfall begrepet i forurensingsloven § 27

Forurensingsloven § 27 annet ledd definerer husholdningsavfall slik: ”Som husholdningsavfall regnes
avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar eller lignende.”
Husholdningsavfall er med andre ord alt avfall som oppstår i husholdningene, i motsetning til
tidligere definisjon som skilte mellom forbruksavfall og produksjonsavfall. Det kommunale ansvar var
før lovendring4 i 2004 knyttet til definisjonen ”forbruksavfall”, det vil si ”vanlig avfall, også større
gjenstander som inventar og lignende fra husholdninger, mindre butikker og lignende og kontorer”.
Produksjonsavfall ble definert som ”avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller
mengde skiller seg vesentlig fra forbruksavfall”. Avfallet ble derfor tidligere definert utifra avfallets
art og mengde.
Den nye definisjonen innebærer en kildetilnærming til hva som er omfattet av den tvungne offentlige
renovasjon. Avfallet er omfattet av den offentlige renovasjonsordning bare, og i den grad, avfallet
har sitt opphav i en husholdning.
Det kan også oppstå tolkningsspørsmål i forhold til hva som menes med ”husholdning”. I
forarbeidene til endringene i forurensingsloven, Ot.prp nr. 87 (2001-2002) er det forsøkt nærmere
beskrevet i punkt 2.6.2:
”Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes
regelmessig, herunder hytter, fritidshus etc. Hvorvidt en bolig skal defineres som en privat
husholdning, vil bero på hvorvidt boligen i hovedsak bidrar til å gi beboerne rom for hvile og
anledning til matstell”.
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Det har vært saker for domstolene hvor skillet mellom husholdningsavfall og næringsavfall har vært
til behandling. I en sak avsagt 05.07.2010 kom Gulating lagmannsrett til at avfall frå langtidsplasserte
campingvogner på en campingplass faller inn under husholdningsavfallsbegrepet.

3.4

Kommunens rett til å samle inn og behandle husholdningsavfall

Forurensingsloven § 30, første ledd, slår fast det kommunale ansvaret for å sørge for å samle inn
husholdningsavfall. Forurensingsloven overlater til kommunen å vurdere nærmere hvordan dette
skal skje.
Det kan etableres henteordninger, hvor avfall leveres i avfallsbeholdere, på returpunkter og
containere som settes opp i nærheten av husholdningene, og som hentes og tømmes av kommunen
på gitte tidspunkter. Det kan også etableres bringeordninger, der kommunale avfallsstasjoner
(miljøstasjoner eller avfallsanlegg) er åpen for å motta husholdningsavfall som ikke kan leveres
gjennom ordinære henteordninger, enten kostnadsfritt ved levering eller mot et gebyr. Dette betyr
at for større gjenstander, grovavfall som hageavfall m.v. må husholdningene som regel selv bringe
avfallet til en avfallsstasjon.
I tredje ledd står det at ingen uten kommunens tillatelse kan samle inn husholdningsavfall. Det kan
likevel eksistere produsentansvarsordninger som også omfatter fraksjoner av avfall som faller inn
under husholdningsavfallsbegrepet. For eksempel vil EE-avfall som stammer fra husholdningene
leveres til forhandlere av denne type gjenstander, og disse forhandlerne har plikt til å ta i mot slikt
avfall. Det er heller ingenting i veien for at forhandlere kan samle inn denne type avfall, for eksempel
dersom en husholdning kjøper nytt kjøleskap, kan forhandler ved levering av dette samtidig ta med
seg deg gamle kjøleskapet, etter avtale med husholdningen. Dette er ordninger som er etablert
gjennom lov og forskrift, og statlige avtaler. Husholdningene kan fritt velge om de vil levere avfallet
til en forhandler som plikter å ta i mot dette vederlagsfritt, eller om de ønsker å levere dette til den
kommunale avfallsstasjonen (som ledd i en bringeordning). Dette er først og fremst en mottaksplikt
for forhandlere, og kan neppe tolkes så langt at forhandlere aktivt kan starte innsamling av EE-avfall
eller annet avfall omfattet av produsentansvarsordninger ved oppsøking på bopel. Dette krever i så
fall kommunens samtykke. I motsatt fall risikerer man en situasjon der kommunale
innsamlingsordninger svekkes, og kontrollen over avfallsstrømmene reduseres. Det er nok eksempel
på en gråsone, men hensynet til tilfredsstillende kontroll med hvem som samler inn avfall, hvordan
det skjer og behov for kontroll over avfallsstrømmene, bør veie tyngre enn friheten for enkelte
aktører til å samle inn avfall.
Nedenfor skal det gjennomgås en del typetilfeller hvor problemstillingene knyttet til regelverket
settes på spissen:
3.4.1

Om søppeltaxier m.v.

Det er ikke uvanlig at flere private aktører har en virksomhet knyttet til innhenting og levering av
avfall som i utgangspunktet er husholdningsavfall. For eksempel kan husholdningene leie en
container av en privat aktør, fylle det med for eksempel større grovavfall som inventar, hageavfall
m.v. som deretter blir hentet av den private aktøren. Det er et spørsmål om denne type container
virksomhet og andre ”taxi ordninger” krever tillatelse fra kommunen.
Så lenge avfallet stammer fra husholdningene må svaret være ja, siden husholdningsavfallsbegrepet
er uavhengig av arten og mengden avfall. Private aktører bør derfor innhente tillatelse fra
kommunene for å kunne drive denne type virksomhet.
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Dette går over i neste spørsmål som kan oppstå. Kan denne type virksomheter nektes å levere til
avfallsmottak dersom de ikke kan vise til en slik tillatelse. Også her kan svaret være ja, men det bør
uansett fastsettes rutiner for hvordan man skal håndtere en slik situasjon. Dersom man avviser
avfallet vil det jo kunne komme på avveie, noe som vil få miljømessig uheldige konsekvenser.
Det neste spørsmålet som er vel så aktuelt er om det skal behandles som næringsavfall eller
husholdningsavfall ved mottak. Dette er behandlet nærmere under punkt 3.4.3.

3.4.2

Innsamling til loppemarkeder, brukthandler m.v.

Det neste spørsmålet er om innsamling av tekstiler, brukte gjenstander m.v. til loppemarkeder,
brukthandlere, Fretex, UFF, m.v. for videresalg er å anse som innsamling av husholdningsavfall.
Dette er mer tvilsomt. Her må man ta utgangspunkt i hva som er definisjonen av avfall. Dersom en
person i en husholdning vurderer en gjenstand som så brukbar at det ikke bør kasseres, kan
vedkommende levere dette til brukthandler, eller til andre innsamlingspunkter for tekstiler m.v. uten
at dette kommer i konflikt med forurensingsloven § 30, jf. det som er sagt ovenfor i punkt 3.1 om
intensjonen bak å kvitte seg med avfallet. Dette vil da være gjenstander (klær, tekstiler, m.v.) som
vurderes som ”for god til å kastes” og egnet for gjenbruk. I et slikt tilfelle må dette anses som en
gave, dersom det gis bort til bruktbutikk og lignende uten vederlag, på samme måte som det må
anses som en gave dersom en gjenstand for eksempel gis til en nabo eller venner/slektninger, eller
averteres på ”Finn.no” at en gjenstand gis bort uten vederlag, fordi vedkommende ikke selv lenger
har bruk for gjenstanden. I andre tilfeller kan det være salg, for eksempel ved at en gjenstand
averteres på ”Finn.no” at den selges for eksempel til høystbydende.
Konklusjonen er at ingen kan nekte husholdningene å levere gjenstander eller tekstiler til
bruktbutikker og lignende for gjenbruk. Tilsvarende fremgår av kommentarutgaven til
forurensingsloven §30, hvor det kort slås fast at ”Bestemmelsen kan neppe forstås slik at den som
samler inn brukte gjenstander til loppemarked m.m. omfattes av kravet om tillatelse.”
Om kravet til tillatelse heter det videre i kommentarutgaven til forurensingsloven:
”Forurensingsmyndigheten kan i særlige tilfeller bestemme at slikt samtykke ikke er nødvendig.
Adgangen vil for eksempel kunne bli benyttet i tilfeller der kommunen ikke vil slutte opp om
bransjeorganiserte returordninger som representerer gode avsetningstilbud, eller andre tilfeller der
det er behov for å oppheve kravet om samtykke fra kommunen for å sikre gjennomføringen av
samfunnsøkonomiske lønnsomme gjenvinningsordninger for særskilte avfallsfraksjoner.”
Et spørsmål som ikke er diskutert i forarbeidene er innsamlingsordninger for tekstiler m.v. som
Fretex og tilsvarende organisasjoner setter opp i tettbebygde strøk.
Dersom private aktører/organisasjoner setter opp returpunkter for å samle inn avfall med positiv
verdi, kan kommunen nekte dette, dersom det ikke er søkt om og gitt tillatelse til slik innsamling. En
privat aktør kan derfor ikke uten kommunens tillatelse sette opp returpunkt for innsamling av papp
og papir og lignende, selv om dette kan ha en positiv verdi. Det er mer tvilsomt om man kan nekte
Fretex og lignende organisasjoner å sette opp beholdere for innsamling av tekstiler uten tillatelse
etter forurensingsloven. Tekstiler kan jo per definisjon ikke alltid regnes som avfall, og da er det
vanskelig å nekte slik type innsamling med en slik begrunnelse. Her er det nok likevel et grensetilfelle,
i den grad det som leveres er av så dårlig kvalitet at det ikke kan gjenbrukes uten en form for
gjenvinning, og i utgangspunktet må klassifiseres som avfall.
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3.4.3

Klassifisering som næringsavfall eller husholdningsavfall ved mottak

Et spørsmål er om avfall som er samlet inn av private aktører som beskrevet ovenfor, for eksempel
gjennom ”søppeltaxi” eller en håndverker som fjerner avfall som har oppstått som følge av oppdrag
for husholdninger, som et ledd i oppdraget.
Det er uklart hva som er gjeldende rett og praksis, og det kan nok også oppstå grensetilfeller her. En
mulighet er å se på ”søppeltaxier” som en ren transport av avfall, og som derved ikke nødvendigvis
endrer status for avfallet. Det skal i så fall behandles som husholdningsavfall ved mottak. Det må da
som et minimum kunne kreves dokumentasjon for at avfallet stammer fra husholdninger og ikke
næringsvirksomhet. Dette kan gjøres ved for eksempel å kreve en signert egenerklæring fra
husholdningen som avfallet stammer fra. Det kan ikke utelukkes at en slik ordning kan misbrukes,
men det er et generelt problem ved sammenblanding av samme type avfall, og der skillet går mellom
kilden og ikke avfallets art og mengde.
Dersom virksomheten er mer enn en ren ”taxiordning”, dvs. at innsamling av avfall også skjer som
ledd i annen næringsvirksomhet kan løsningen bli en annen. I kommentarutgaven til
forurensingsloven, med utgangspunkt i eksempel der en håndverker leverer avfall som har oppstått
som følge av arbeid i en husholdning til en gjenvinningsstasjon heter det: ”Det naturlige er vel å se
slikt avfall som følge av håndverksvirksomheten – altså som næringsavfall. Slik også
Miljøverndepartementet i brev av 21.04.2004.”
Et annet spørsmål er hvorvidt bruktbutikker, eller organisasjoner og lag som har arrangert
loppemarkeder som sitter igjen med et ”varelager” de ikke får solgt, og derved leverer dette til et
kommunalt avfallsmottak, må betale gebyr som for næringsavfall, selv om gjenstandene opprinnelig
er samlet inn fra husholdninger.
Dette kan vurderes utifra samme kriterier om et foretak driver næringsvirksomhet i henhold til
regnskapsloven, eller skatteloven.
I NOU 2003:23 heter det om grensen for dette:
”Regnskapsloven og skatteloven stiller de samme krav for å anse en virksomhet som næring. Vilkårene
er ifølge Lignings-ABC 2002 at virksomheten:



innebærer en viss aktivitet,



tar sikte på en viss varighet og



har et visst omfang,



er egnet til å gi overskudd og



drives for skatteyters regning og risiko

Vurdering av om virksomheten er skattepliktig vil ha betydning i praksis. Dersom hele foreningen som
sådan blir ansett som skattepliktig, vil foreningen også regnes som en økonomisk forening.
Problemstillingen er relevant for mange ikke-økonomiske foreninger som har blandet virksomhet hvor en
del er økonomisk virksomhet som er skattepliktig etter skatteloven. Den økonomiske virksomheten kan
drives for å finansiere den ikke-økonomiske hovedvirksomheten. Så lenge den økonomiske virksomheten
blir ansett som en sidevirksomhet som skal finansiere foreningens ikke-økonomiske formål, vil det bare
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være den økonomiske virksomheten som medfører skatteplikt. Foreningen som sådan vil da fortsatt
være å anse som en ikke-økonomisk forening.
Det finnes også eksempler på foreninger som henføres til kategorien økonomiske foreninger, men hvor
det økonomiske formål kanskje ikke fremstår som helt opplagt i alle tilfeller. Dette gjelder blant annet
samvirke, herunder også for eksempel tjenesteytende virksomhet og produsentsamarbeid som drives i
samvirkeformen og boligsamvirke – borettslag.
Det avgjørende for om det er en økonomisk forening, er ikke foreningens uttalte formål slik det
fremkommer i vedtekter og lignende, men dens faktiske formål og virksomhet. Den økonomiske
virksomhet må ha et visst omfang. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig at foreningen avhender eiendom
eller andre eiendeler eller en sjelden gang arrangerer loppemarked, innsamlingsaksjoner o.l., eller mer
permanent driver kiosk, skitrekk, bokhandel e.l., hvis dette er sideaktiviteter for å oppfylle et ikkeøkonomisk formål. Det er således verken et nødvendig eller tilstrekkelig kjennetegn på en økonomisk
forening at den har som vedtatt formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser.”

Ved en slik fortolkning og praktisering vil det i de tilfeller der avfallet leveres i regi av private,
eksempelvis skoleklasser, musikkorps, foreninger og ulike lag (fotball lag m.v.) som i utgangspunktet
ikke driver økonomisk virksomhet, og som arrangerer loppemarked m.v. på mer sporadisk grunnlag,
ikke måtte behandles som næringsavfall. Andre aktører som Fretex og andre organisasjoner/foretak
som driver økonomisk virksomhet etter regnskapsloven og skatteloven, må betale gebyr som for
næringsavfall.

3.5

Hvem har eiendomsretten til avfallet og sluttproduktene

Så snart en husholdning har kassert en gjenstand, enten ved å levere gjennom kommunale hente- og
bringeordninger eller gjenstandene er brakt til en kommunal mottaksstasjon for avfall, blir avfallet i
prinsippet å anse som kommunens eiendom, på den måten at husholdningene mister råderetten
over avfallet. Kommunen har i disse tilfeller det lovpålagte ansvaret for å sørge for forsvarlig
behandling, jf. forurensingsloven § 29. Det betyr at husholdningene ved avlevering ikke lenger kan
bestemme hva som skal skje med avfallet videre, for eksempel bestemme at det skal gå til gjenbruk,
eller at det ikke skal gå til forbrenning m.v. Det er kommunens til enhver tid gjeldende avfallspolitikk
og de kollektive løsninger som er etablert som avgjør hvordan avfallet videre blir behandlet.
Dette utelukker ikke at kommunen i sin praksis utifra ren kulanse kan håndtere avfall fra dødsbo m.v.
på en måte som for eksempel gjør at klær og gjenstander ikke gjenvinnes, men destrueres dersom
det er sterkt ønske om dette. Det rettslige utgangspunktet må likevel være at kommunen avgjør
hvordan avfallet skal håndteres, innenfor de til enhver tid rettslige rammer.
Selv om kommunen overtar råderetten og eierskapet til avfallet, betyr ikke det at kommunen kan
nyttiggjøre seg salg av avfall/sluttprodukter til egen vinning. Alle kostnader og inntekter ved
behandling og videresalg av avfall og de restprodukter som oppstår, skal føres i selvkostregnskap i
henhold til forurensingsloven § 34, og danner grunnlaget for de kommunale gebyrer.
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4

EØS-avtalen og konkurranselovens regelverk

4.1

Forbud mot offentlig støtte i EØS-avtalens artikkel 61

Et spørsmål er hvordan kommunene skal forholde seg til private aktører som ønsker å nyttiggjøre seg
avfall, eller sluttprodukter for avfall.
En kommune kan ikke uten videre gi bort avfall av verdi til en privat aktør, heller ikke om det er til en
ideell aktør som for eksempel Frelsesarmeens brukthandel, Fretex. Her vil EØS-avtalens art. 61 om
forbud mot offentlig støtte utgjøre en skranke.
Det følger av EØS-Art 61 at det er forbud mot tildeling av offentlig støtte, dersom følgende vilkår alle
er oppfylt:
1. Tiltaket må innebære støtte i form av en økonomisk fordel
2. Støtten må være gitt av offentlige midler (statsmidler)
3. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester
4. Støtten må ytes til foretak som driver økonomisk virksomhet
5. Støtten må vri eller true med å vri konkurransen
6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen innen EØS-området
Vilkår 1-4 vil være oppfylt dersom kommunens avfall eller sluttprodukter enten gis bort eller leveres
til en lavere pris enn det som ellers er mulig å oppnå i markedet (gavesalg) til en aktør som opererer i
markedet. Dette gjelder uavhengig av hvordan den kommunale virksomhet er organisert.
”Statsmidler” omfatter også støtte gitt av fylkeskommuner og kommuner. Støtte gitt av et offentlig
eid selskap som har enerett til å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning og som mottar
kompensasjon for dette, vil kunne tilfredsstille kravene til ”statsmidler” i punkt 2. Selv om
selvkostvirksomheten i realiteten er gebyrfinansiert av husholdningskundene vil selve
gebyrfastsettelsen skje gjennom vedtak i de enkelte kommunene.
At støtten må ytes til et foretak som driver økonomisk virksomhet betyr ikke at virksomheten må
være profittorientert, eller at eiere tar ut utbytte. Også ideelle organisasjoner eller virksomheter kan
drive økonomisk virksomhet i EØS-avtalens forstand. Dersom det først er konstatert at det foreligger
støtte, vil vilkårene om at støtten vrir konkurransen og påvirker samhandelen som oftest være
oppfylt, med mindre beløpene er så små at de ikke er egnet til å påvirke samhandelen.
Av dette følger at alt avfall og sluttprodukter av avfall fra kommunale monopolvirksomheter må som
utgangspunkt selges til markedspris. Dersom det ikke selges til markedspris vil det utgjøre offentlig
støtte. All offentlig støtte skal som hovedregel meldes til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, med mindre
regelverket gir unntak.
Et viktig unntak i offentlig støtteregelverket er reglene om bagatellmessig støtte som kan komme til
anvendelse dersom verdien av det avfallet som gis bort er lav. Reglene er gjennomført i norsk rett
ved forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for støtte5, som gjennomfører
Forordning (EF) nr. 1998/2006.
Regelen tilsier at støtte som ikke overskrider en øvre grense på 200 000 euro (ca. 1,6 mill kr) over en
periode på tre år, ikke påvirker handelen mellom medlemsstatene, eller truer med å vri
konkurransen, og er derfor ikke i strid med regelverket.

5

Forskrift av 14.11.2008 nr. 1213 om unntak for notifikasjonsplikt for offentlig støtte
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Ikke enhver ”gave” fra kommunen til private kommersielle eller ideelle aktører trenger etter dette å
være ulovlig offentlig støtte. Bagatellmessig støtte trenger ikke meldes til ESA. Kommunene må
imidlertid informere støttemottaker om det planlagte støttebeløpet og at dette utgjør bagatellmessig
støtte. Kommunene må videre henvise til forordningen for bagatellmessig støtte og dette må gis
skriftlig. Det kreves også etter regelverket at støttegiver må be om en skriftlig erklæring fra
støttemottaker om all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt de siste år og de to
foregående år før støtten utbetales. Annen støtte enn det som utgjør bagatellmessig støtte skal ikke
regnes med.
Dette er viktig å følge, både fordi støttemottaker må kunne vurdere om samlet støtte som mottas
overgår terskelverdiene for bagatellmessig støtte, og faren for eventuelt å måtte tilbakebetale deler
av beløpet, og for at støttegiver skal kunne vurdere om det er adgang til å gi bagatellmessig støtte.

4.2

Plikt til å følge anskaffelsesregelverket

Dersom kommunen inngår avtaler med private aktører om tømming av kommunale containere eller
andre typer tjenester, må en slik avtale følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser6, dersom den
inngåtte avtale må anses som kjøp av en tjeneste. Det samme regelverket gjelder for kommunenes
selskaper, uavhengig av hvordan de er organisert, dersom virksomhetene har monopolvirksomheten
etter forurensingsloven som en del av sin oppgave (offentlig rettslig organ).
Formålet med regelverket er å sikre at når det offentlige først går ut i et marked, så skjer dette på en
nøytral måte som ikke forskjellsbehandler mellom aktører, for eksempel fordi de er lokale, eller
nasjonale, eller om de er i offentlig eller privat eie. Regelverket har også som formål å hindre
korrupsjon, å sikre miljøhensyn, samt at arbeidslivs- og sosiale hensyn ivaretas, for eksempel å
motvirke sosial dumping m.v.
Det må derfor vurderes om avtalens verdier er over eller under de til enhver tid gjeldende
terskelverdier i anskaffelsesregelverket, for å sikre at det ikke foretas ulovlig direkte anskaffelse, eller
annet brudd på anskaffelsesregelverket.

6

Lov av 16.07.1999 nr. 69 og forskrift av 07.04.2006 nr. 402 (forskrift om offentlige anskaffelser)
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