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      Sammendrag: 

Etablering og drift av renovasjon for fritidseiendommer er en stor utfordring. Dette 

skyldes konflikter i forhold til arealbruk, dels dårlig vegstandard og stor sesong-

variasjon i avfallsproduksjonen. Oppsamlingsutstyr for avfall fra fritidseiendommer blir 

ofte misbrukt av andre enn hytteeierne til grovavfall og EE-avfall. Dette bidrar til 

overfylling og forsøpling av standplassene. Forsøplingen gir et negativt inntrykk og 

medfører betydelige kostnader for opprydding. 

Renovasjon for fritidseiendommer må beskrives i de lokale renovasjonsforskriftene. 

Forskriftene bør gis et generelt preg, som åpner for justeringer eller endringer i 

renovasjonsordningen uten at forskriftene må endres.  

Det anbefales at Plan- og bygningslovens bestemmelser og planprosesser legges til 

grunn ved etablering av standplasser for renovasjonsutstyr. Dette vil formelt sikre 

medvirkning fra berørte parter og en åpen prosess. Det kan knyttes bestemmelser til 

reguleringsplaner med bl. a. krav til utforming, estetiske krav og funksjonskrav. 

Rekkefølgebestemmelser kan også benyttes, se PBL § 12-7. 

Erfaring viser at oppsamlingsutstyr ikke bør plasseres ved veger med allmenn ferdsel, 

da dette kan medføre forsøpling og uønsket avfall. Begrensning av tilgjengeligheten 

for uvedkommende (plassering bak bommer, i hyttefelt eller låsing) reduserer om-

fanget av dette problemet. 

Krav til tilgjengelighet, gjenkjennelighet og brukervennlighet ivaretas med hensikts-

messig utforming av standplass og riktig valg av oppsamlingsutstyr. Avfall fra 

fritidseiendommer er ganske likt husholdningsavfall, og det anbefales som en mini-

mumsløsning lett tilgjengelig kildesortering for papirfraksjonene og glass- og metall-

emballasje i tillegg til restavfall. I noen områder er det innført ordninger for kilde-

sortering av matavfall.  

Eierne av fritidseiendommer må informeres om og ha tilgang til gjenvinningsstasjoner 

for levering av f. eks. grovavfall, BA-avfall, EE-avfall og farlig avfall. 

Ved differensiering av avfallsgebyrer, knyttes differensieringen opp mot tilbudt 

renovasjonsordning og servicenivå. 

God kommunikasjon med hytteeierne er vesentlig for å oppnå gode resultater. 

Godkjent av: 

Håkon Jentoft 

Dato: 

31.05.2011  



  side 3/35 

INNHOLD 

Sammendrag 

OPPSUMMERING .................................................................................................................. 5 

1. INNLEDNING .................................................................................................................. 6 

2. RAMMEBETINGELSER ................................................................................................. 8 

2.1 DEFINISJON AV FRITIDSEIENDOMMER .......................................................................... 8 

2.2 REGELVERK OG STYRENDE DOKUMENTER ................................................................... 8 

2.3 RENOVASJONSFORSKRIFTER...................................................................................... 8 

2.4 FORHOLDET TIL OVERORDNEDE PLANER ..................................................................... 9 

3. PLANLEGGING OG ETABLERING AV STANDPLASSER .......................................... 9 

3.1 GENERELT ................................................................................................................ 9 

3.2 PLANLEGGING AV STANDPLASSER .............................................................................. 9 

3.2.1 Føringer i overordnede arealplaner ................................................................... 9 
3.2.2 Reguleringsplaner som verktøy ...................................................................... 10 
3.2.3 Søknad om tillatelse ........................................................................................ 11 

3.3 PLASSERING OG UTFORMING AV STANDPLASSER ....................................................... 11 

3.4 ESTETIKK OG FUNKSJONALITET ................................................................................ 13 

4. ABONNEMENT ............................................................................................................ 14 

4.1 AVKLARING AV EIERFORHOLD ................................................................................... 14 

4.2 ABONNEMENTSTYPER .............................................................................................. 14 

4.3 CAMPINGPLASSER OG CAMPINGVOGNER ................................................................... 15 

5. RENOVASJONSORDNINGER .................................................................................... 16 

5.1 GENERELT .............................................................................................................. 16 

5.2 HENTEORDNINGER .................................................................................................. 16 

5.2.1 Kildesorteringsordninger ................................................................................. 16 
5.2.2 Tømmehyppighet ............................................................................................ 17 

5.3 BRINGEORDNINGER ................................................................................................. 17 

5.3.1 Frittstående hyttecontainere ............................................................................ 17 
5.3.2 Nedgravde beholdere ...................................................................................... 18 
5.3.3 Tradisjonelle returpunkter................................................................................ 18 
5.3.4 Tømmehyppighet ............................................................................................ 19 

5.4 GJENVINNINGSSTASJONER ....................................................................................... 20 

5.5 FARLIG AVFALL OG EE-AVFALL ................................................................................. 20 

5.6 GROVAVFALL OG EGNE ORDNINGER FOR HYTTEEIERE ................................................ 20 

6. MENGDER OG SAMMENSETNING AV AVFALL ....................................................... 21 

6.1 AVFALLSMENGDER .................................................................................................. 21 

6.2 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG ................................................................................. 21 

6.3 AVFALLSSAMMENSETNING ........................................................................................ 22 

7. UTFØRELSE AV RENOVASJON ................................................................................ 23 

7.1 KONKURRANSEUTSETTING AV INNSAMLING ................................................................ 23 

7.1.1 Anskaffelser og kontrakter............................................................................... 23 
7.1.2 Konkurransegrunnlaget ................................................................................... 23 



  side 4/35 

7.2 INNSAMLING I EGEN REGI .......................................................................................... 24 

8. RENOVASJONSGEBYR .............................................................................................. 25 

8.1 GENERELT .............................................................................................................. 25 

8.2 LOVGRUNNLAGET .................................................................................................... 25 

8.3 GEBYRFASTSETTELSE ............................................................................................. 26 

8.4 DIFFERENSIERING AV GEBYR .................................................................................... 27 

9. INFORMASJON ............................................................................................................ 28 

9.1 INFORMASJONSPLANLEGGING .................................................................................. 28 

9.2 BRUKERUNDERSØKELSER ........................................................................................ 28 

10. PLANLEGGING OG SUKSESSFAKTORER ............................................................... 30 

VEDLEGG 1: REFERANSER ........................................................................................................... 31 

VEDLEGG 2: NASJONAL OVERSIKT OVER FRITIDSEIENDOMMER .......................................... 32 

VEDLEGG 3: PLANLEGGING OG ETABLERING AV STANDPLASSER ...................................... 33 

 



  side 5/35 

Oppsummering 

Renovasjon for fritidseiendommer er et kommunalt ansvar og en sammensatt tjeneste. 

Oppsamling av avfall skjer på ulike måter, enten gjennom utplasserte beholdere, containere 

eller nedgravde beholdere på felles standplasser, eller gjennom egne småbeholdere som for 

ordinære husholdninger. Felles standplasser kan medføre forsøplingsproblemer og lukt, som 

igjen er skjemmende i nærmiljøet. Standplasser som er tilgjengelig for allmennheten medfører 

ofte store forsøplingsproblemer. 

Renovasjonsordninger for fritidseiendommer må være forankret i lokale renovasjonsforskrifter. 

Det anbefales at forskriftene definerer fritidseiendommer, samt beskriver gebyrbestemmelser 

og kommunens og abonnentenes forpliktelser. Prosedyrer for etablering av 

renovasjonsløsninger vil variere avhengig av faktisk løsning og områdets planstatus 

(arealplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner). Etablering av standplass for oppsamlings-

utstyr må byggemeldes hvis arbeidene omfatter konstruksjoner. Ved regulering av nye områder 

for fritidsbebyggelse, kan etablering av renovasjonsordning sikres gjennom 

rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen, se PBL § 12-7.  

Normalt er det mest aktuelt med bringeordninger. Henteordninger er vanlig i fortettede områder 

eller for fritidsboliger som ligger på ruter for den ordinære husholdningsrenovasjonen. Eierne 

av fritidsboliger må ha tilgang til gjenvinningsstasjoner for levering av bl. a. grovavfall, EE-avfall 

og farlig avfall. Minimumstilbudet lokalt bør være lett tilgjengelige ordninger for papir/papp, 

glass-/metallemballasje og restavfall. Enkelte områder har også kildesortering av matavfall og 

plastemballasje.   

Renovasjon for fritidseiendommer er en stor utfordring, hovedsakelig på grunn av stor variasjon 

i avfallsproduksjonen over året og til dels dårlig veistandard med vanskelige adkomstforhold. 

Det kan også være vanskelig å nå hytteeierne med informasjon om ordningene. 

Oppsamlingsutstyr for avfall fra fritidseiendommer blir ofte misbrukt av andre enn hytteeierne 

med overfylling og forsøpling som resultat. I mange områder er det gode erfaringer med 

adkomstkontroll, som kan etableres ved låsing av containere eller plassering av containere i 

hyttefeltene og bak vegbommer. Plassering av containere og beholdere langs offentlig veg 

medfører ofte problemer knyttet til misbruk og forsøpling. 

God og tiltalende utforming av standplasser og oppsamlingsutstyr kan bidra til redusert 

forsøpling. Bruk av nedgravde beholdere eller containere med små innkastluker reduserer 

vanligvis misbruket. Høy estetisk kvalitet øker også terskelen for å sette fra seg avfall og 

forsøple. Forøvrig viser nedenstående figur noen erfarte suksessfaktorer i forhold til viktige 

problemstillinger for renovasjon for fritidseiendommer. Samme faktor kan påvirke flere av 

nedenstående områder.   

Service
Tilgang returpunkt

Gjenbruksstasjon

Åpningstider - helgeåpent

Skilting

Direkte informasjon om 

ordningene

Alltid tilgjengelig volum

Drift
Likt tilbud som hush.

Samarbeid velforeninger

Alltid tilgjengelig volum

Ikke utstyr ved offentlig veg

Fleksibel tømming

Funksjonelle løsninger

Direkte informasjon

Adgangskontroll til utstyr

Beredskap

Forsøpling
God tilgang returpunkt

God tilgang gjenvinnings-

stasjon

Små innkastluker cont.

Ikke utstyr ved offentlig veg

Alltid nok volum

Hyppig rydding

Beredskap opprydding

Varslingssystemer

Dypoppsamling

Adgangskontroll til utstyr

Direkte informasjon

Estetikk
Dypoppsamling

Form/farge/materialer

Tiltalende utforming

Skilting

Avgrensning standplasser

Ryddepatruljer

Riktig service til riktig pris gir fornøyde kunder  
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1. Innledning 

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var det i 2010 ca. 400 000 hytter og sommerhus samt 

ca. 30.000 helårsboliger og våningshus som ble benyttet til fritidsbolig i Norge. I mange 

kommuner utgjør hyttebygging en viktig del av næringsutviklingen med satsing på turisme. 

Hyttene øker i areal og bygges med høy standard. Tilgjengeligheten til hyttene bedres 

gjennom vegbygging, mens etablering av store hyttefelt bidrar til at servicetilbudet overfor 

hytteeierne bedres. I følge SSB var gjennomsnittspris for fritidseiendommer på selveier-

tomter i 2. kvartal i 2010 1,4 millioner kroner.  

I overkant av 20 prosent av alle husholdninger i Norge oppgir at de eier fritidshus. Denne 

andelen har vært stabil siden 1980. Ringsaker kommune er med ca. 6300 hytter den 

største hyttekommunen i Norge. Oversikt over antall fritidseiendommer i de enkelte fylker 

er gitt i vedlegg 2. 

Det regnes med et forsterket behov for velfungerende og miljøvennlige renovasjons-

løsninger for hytter og øvrig fritidsbebyggelse. Etter innføring deponiforbud for nedbrytbart 

avfall i 2009, har de kommunene som har hatt tillatelse til å levere restavfall med innhold 

av organisk materiale til deponi endret sine sorterings-/behandlingsløsninger. Behovet for 

kildesortering av avfall for fritidseiendommer vil øke med strengere miljøkrav og vil gi økte 

kostnader for drift av ordningene. Det forventes at gebyrnivået for renovasjon for 

fritidseiendommer vil nærme seg gebyrnivået for husholdninger. 

Fritidseiendommene ligger både spredt og samlet, har høyst forskjellig standard og ad-

komstforhold og ligger i både regulerte og uregulerte områder. Enkelte fritidseiendommer 

benyttes svært sjeldent og sesongbetont, mens andre benyttes hyppig og jevnt over hele 

året. Fritidseiendommer brukes av eierne selv, noen leies delvis ut, mens andre kun er for 

utleie. Både avfallsmengde og avfallssammensetning varierer betydelig.  

Renovasjon for fritidseiendommer er som for private husholdninger et kommunalt ansvar, 

og en sammensatt tjeneste. Oppsamling av avfall skjer på ulike måter, enten gjennom 

utplasserte beholdere, containere eller nedgravde beholdere på felles standplasser eller 

gjennom småbeholdere som for husholdninger. Felles oppsamlingsplasser kan medføre 

forsøplingsproblemer og lukt, og være skjemmende i nærmiljøet.  

Avfall Norge utarbeidet i 2000 en veileder for Renovasjon av fritidseiendommer (NRF-

rapport nr. 2/2000). Renovasjon for fritidseiendommer er fortsatt en stor utfordring i mange 

kommuner, og Avfall Norge har derfor sett et behov for å sammenstille nye erfaringer og 

utfordringer i en oppdatert veileder. 

Foreliggende veileder er et FoU-prosjekt i Avfall Norges arbeidsgruppe for innsamling, 

sortering og gjenvinning. Dokumentet er utarbeidet av Hjellnes Consult as med bistand fra 

følgende: 

Avfall Norge     Helge Mobråthen/Elisabeth Helle 

Agder Renovasjon    Hilde Hvoslef 

Avfall Sør AS     Elisabeth Helle 

BIR AS     Toralf Igesund og Siw Lysen 

GLØR IKS     Gunnar Kjøs 

Hallingdal Renovasjon IKS   Leif Ove Sataslåtten 
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Hamos Forvaltning IKS   Torbjørn Evjen 

HRS IKS     Line Dalhaug 

NGIR IKS     Jorunn Botne 

SHMIL IKS     Bjørn Richter Jonsen 

SIM IKS     Kjell Egil Hollund 

Steinkjer kommune/Innherred Renovasjon Ester Stølan/Geir Tore Leira 

 

Ovennevnte har bidratt med opplysninger og erfaringer fra egne ordninger, og vært disku-

sjonspartnere ved utarbeidelse av veilederen. I tillegg er det innhentet opplysninger fra IRS 

Miljø IKS, Larvik kommune, Sandnes kommune, Vesar AS, Hias IKS og VKR IKS. 

 

Veilederen er finansiert gjennom et samarbeid mellom Avfall Norge og de deltakende 

kommuner og interkommunale avfallsselskaper. 
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2. Rammebetingelser 

2.1 Definisjon av fritidseiendommer 

Med fritidseiendom menes fast eiendom med bygning som benyttes for fritidsformål, for 

eksempel hytte eller landsted (kilde: Skatteetaten). Også andre typer eiendommer som 

byleiligheter eller våningshus på nedlagt gårdsbruk kan i enkelte tilfeller regnes som fritids-

eiendom. Dette betinges av at de brukes på en måte som er vanlig for fritidseiendommer.  

Det er vanligvis bruken av boligen som bestemmer om en bolig kan anses som fritidsbolig, 

og ikke den faktiske standard eller beliggenhet for boligen. For å kunne defineres som 

fritidsbolig, må boligen være en midlertidig bolig til bruk i fritiden. Bolighus kan omdefineres 

til fritidsbolig ut fra denne tilnærmingen. Dersom et område i reguleringsplan er regulert til 

formål fritidsboliger, kan en boenhet ikke brukes til annet enn fritidsformål.  

2.2 Regelverk og styrende dokumenter 

Rammebetingelsene for renovasjon for fritidsboliger er de samme som for innsamling og 

behandling av husholdningsavfall. Av disse nevnes spesielt: 

 Forurensningsloven, ref. § 30: Kommunene har ansvar for innsamling av 
husholdningsavfall. 

 Kommunal renovasjonsforskrift: Kommunen har ansvar for innsamling og 
behandling av husholdningsavfall. Vil normalt inneholde detaljerte bestemmelser 
for renovasjonsordningene, se også kap. 3.2. 

 Kommunens avfallsplan har vanligvis nedfelt mål, strategier og tiltak for 
avfallsarbeidet. Utarbeidelse av avfallsplaner er ikke lenger pålagt fra 
myndighetenes side, men svært mange kommuner ser hensiktsmessigheten i 
utarbeidelse av slike planer med tilhørende politiske prosesser og vedtak. 

 Forskrift om miljørettet helsevern. Av forskriftens § 1 fremgår blant annet at 
formålet med forskriften er å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet 
biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
For forhold som kan ha innvirkning på omgivelsene, gjelder forskriften for boliger og 
fritidseiendommer.  

2.3 Renovasjonsforskrifter 

Renovasjon for fritidseiendommer bør beskrives i lokale renovasjonsforskrifter. Det 

anbefales at forskriftene gis et generelt preg, slik at f. eks. justeringer eller endringer i 

renovasjonsordningen ikke medfører behov for endringer i forskriftene, som kan være en 

tidkrevende prosess. Renovasjonsforskriftene skal vedtas av kommunestyret. 

Forskriftene bør som et minimum angi: 

 Definisjon av fritidseiendom, at fritidseiendommer omfattes av forskriften og er 
avfallsgebyrpliktig.  

 Kommunens/selskapets forpliktelser, dvs. beskrivelse av at kommunen skal ha en 
innsamlingsordning for fritidseiendommer, og at kommunen kan stille spesifikke krav i 
forhold til kildesortering og utstyr, standplasser mv. 

 Muligheter for fritak fra ordningen. 
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 Beskrivelse av abonnentens plikter, som f. eks. plikt til å kildesortere i henhold til 
kommunens anvisninger, krav til plassering av oppsamlingsutstyr ved tømmetidspunkt 
mv. 

 Spesifikke krav til vegstandard (tillatt akseltrykk, minimum veibredde og minimum fri 
høyde, tilstrekkelige snumuligheter) og adkomstforhold (ingen fysiske hindringer), krav 
til snøbrøyting og snømåking. 

 Beskrivelse av rammetidspunkt for tømming. 
 
Det anbefales at forholdet til campingvogner avklares i renovasjonsforskriften. 

2.4 Forholdet til overordnede planer 

Overordnede arealplaner, som interkommunale arealplaner, kommuneplanens arealdel og 

kommunedelplaner knyttet til geografiske områder eller spesielle temaer, kan inneholde 

bestemmelser som stiller spesifikke krav til, eller gir føringer for, forhold som omhandler 

renovasjon for fritidseiendommer. Dette vil variere fra kommune til kommune og fra plan til 

plan, se kapittel 3. Som grunnlag for gjennomføring av tiltak bør det innhentes informasjon 

om arealplaner som er relevante for det berørte området. Den enkelte kommunes plan- og 

byggesaksavdeling vil kunne være behjelpelig med å fremskaffe nødvendig informasjon. 

Ofte er slike planer også tilgjengelig via kommunens nettsteder. 

 

3. Planlegging og etablering av standplasser 

3.1 Generelt 

For å oppnå gode løsninger både med hensyn til plassering av standplasser, arealtilgang 

og adkomstforhold, er det viktig at renovasjonsansvarlig etat eller virksomhet, f. eks. IKS, 

er fast høringspart ved utarbeidelse av alle typer arealplaner og i reguleringssaker.  

Nedenfor følger en overordnet beskrivelse av ulike plannivåer og planprosesser i kom-

munene, og ulike tilnærminger for etablering av standplasser avhengig av plantyper, plan-

status og type fritidsbebyggelse. Vi viser til vedlegg 3 for mer detaljert beskrivelse av hvor-

dan et områdes planstatus vil kunne påvirke prosessen for planlegging og etablering av 

standplasser. 

3.2 Planlegging av standplasser 

3.2.1 Føringer i overordnede arealplaner 

Tilrettelegging for ny fritidsbebyggelse skjer normalt gjennom utlegging av nye bygge-

områder i overordnede arealplaner. De overordnede arealplanene, blant annet kommune-

planens arealdel og kommunedelplaner, vil normalt legge føringer for videre planlegging 

på et mer detaljert nivå (reguleringsplaner). Detaljeringsnivået på overordnede planer vil 

variere. 

Ved utarbeidelse av overordnede arealplaner, vil arealbruk normalt være så overordnet at 

det ikke er hensiktsmessig eller ønskelig å avsette spesifikke arealer til etablering av 

standplasser. Enkelte kommuner har av hensyn til behovet for åpen prosess og med-

virkning fra berørte parter, valgt å benytte prosedyrer for dispensasjoner fra arealplanen. 
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Plan- og bygningsloven legger til rette for medvirkning ved utarbeidelse av overordnede 

arealplaner gjennom varsel om oppstart av planarbeid (§ 11-12) og offentlig 

ettersyn/høring av planprogram og forslag til plan (§§ 11-13, 11-14). Denne prosessen 

åpner for innspill fra både private og offentlige renovasjonsaktører og eiere/utbyggere av 

hytter og andre fritidseiendommer. Innspill kan medføre økt fokus på og bevissthet om 

renovasjonsløsning i planprosessen.  

Områder med spredt hyttebebyggelse vil ofte være definert som landbruks-, natur- og 

friluftsområder (LNF-områder) i arealplaner. I utgangspunktet vil etablering av anlegg for 

avfallshåndtering og atkomstvei være i strid med dette formålet og kreve enten ny 

reguleringsplan, endring av reguleringsplan eller dispensasjon fra gjeldende arealplan. 

3.2.2 Reguleringsplaner som verktøy 

Fokus på renovasjonsløsning i en tidlig fase i planprosesser, og da spesielt plassering og 

utforming av standplasser, vil bidra til gjennomtenkte og forankrede løsninger som legger 

grunnlaget for en enkel og smidig håndtering i fremtidige byggeområder.  

Detaljert tilrettelegging og utforming av byggeområder for fritidsbebyggelse skjer normalt 

gjennom reguleringsplaner (pbl § 12-1). Det kan knyttes spesielle reguleringsformål 

og/eller bestemmelser til etablering av standplasser for renovasjon. Det er viktig å påpeke 

at også detaljeringsnivået for reguleringsplaner vil kunne variere fra plan til plan. 

Plan- og bygningslovens § 12-7 åpner for å knytte bestemmelser til reguleringsplaner. 

Slike bestemmelser kan i nødvendig ustrekning gis til reguleringsplaner for en rekke ulike 

forhold. Dette kan være om 

 utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygning og anlegg i 
planområdet 

 funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å 
sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige 
behov for leke- og uteoppholdsareal 

 

Det anbefales at reguleringsplanen avsetter arealer til standplasser for renovasjonsutstyr, 

som samleplasser for fellesløsninger og returpunkter. Med returpunkt menes i denne 

sammenheng en (ubemannet) standplass med beholdere for flere avfallsfraksjoner, der 

driften av punktet vanligvis er et offentlig ansvar. For å sikre den fysiske opparbeidelsen av 

standplasser med god adkomst og oppfyllelse av eventuelle andre krav, kan kommunen 

som planmyndighet velge å gi rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen iht. plan- og 

bygningslovens § 12-7, pkt. 10. Av denne paragraf fremgår at det kan stilles ”krav om 

særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et område 

ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, 

transport og vegnett................. mv. er tilstrekkelig etablert” . Dette kan som eksempel være 

bestemmelser om at utbygging av et område betinges av at renovasjonsløsning i henhold 

til kommunens ordning er etablert.  

Reguleringsendringer, ny reguleringsplan og eventuell prosess med dispensasjon vil sikre 

en forutsigbar og dokumentert medvirkningsprosess fra brukernes side. 
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3.2.3 Søknad om tillatelse 

Det kan være nødvendig å søke om tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 for å 

etablere standplass for oppsamlingsutstyr. Dette avhenger av omfanget av terreng-

tilpasning og konstruksjoner. Spørsmålet kan avklares med bygningsmyndigheten ved 

forespørsel, eller ved gjennomføring av forhåndskonferanse (plan- og bygningslovens § 

21-1) i de tilfeller hvor renovasjonsaktør selv er tiltakshaver. 

3.3 Plassering og utforming av standplasser 

Etablering av standplasser for renovasjonsutstyr (beholdere, containere) bør ikke skape 

konflikter i forhold til abonnentene. For å sikre åpne prosesser og medvirkning, anbefales 

det å følge plan- og bygningslovens bestemmelser (se kap. 3.2). Dette vil også bidra til å 

sikre etterprøvbarhet av prosess og en lik behandling av de berørte interessenter. 

Erfaringsmessig bør ikke standplasser for renovasjonsutstyr være ved hovedveger eller 

veldig trafikkerte veger med allmenn ferdsel, da dette gir risiko for mer forsøpling og mer 

avfall fra andre avfallsprodusenter enn målgruppen. Begrensning av adkomstmulighetene 

for allmennheten har hatt en god effekt mange steder. Konkret har f. eks. GLØR hatt 

positive erfaringer med å flytte oppsamlingsutstyr inn bak bommer til hyttefelt for å 

begrense uønsket bruk. Bruk av låsbart oppsamlingsutstyr vil også redusere uønsket bruk. 

  

Forsøpling ved restavfallsstativer i Vestfold 

(Foto: Vesar) 

Forsøpling ved fjellcontainer (Foto: GLØR) 

For utforming av standplasser med snumuligheter mv. vises til Statens vegvesens hånd-

bøker, i de tilfeller der kommunene ikke har egne normer for dette. Standplasser med 

fellesløsninger bør ha tilstrekkelig areal for 2-4 besøkende biler samtidig. 



  side 12/35 

  
Standplasser for fellesløsning og enkeltløsning i Vestfold (Foto: Vesar) 

 
Nedgravde beholdere Lindebø brygge (Foto: Avfall Sør) 

 

I en rekke områder har det vært benyttet avfallsboder for hyttebebyggelsen. En viktig 

erfaring med avfallsboder er noen steder forsøpling og overfylling i bodene, som også gir 

hygieniske problemer. 

  
Bruk av avfallsboder (Foto: Agder Renovasjon) 
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3.4 Estetikk og funksjonalitet 

Oppsamlingsutstyr for fritidsbebyggelse må være lett gjenkjennelig for brukerne, ha god til-

gjengelighet og tilfredsstille brukernes behov for avhending av ulike typer avfall. Samtidig 

bør utstyret utformes med tanke på å unngå forsøpling og uønsket bruk. Behovet for 

entydig merking av oppsamlingsutstyret fremheves. Forhold som lite sjenanse overfor 

naboer (f. eks. støy ved ordinær bruk og fra tømming) må også ivaretas. 

Nedgravde oppsamlingsbeholdere (dypoppsamling) anses normalt som lite sjenerende i 

forhold til omgivelsene, utstyret har ofte stort tilgjengelig oppsamlingsvolum og det er 

enkelt å etablere adkomstkontroll (låsing). Standplassene må være utformet slik at opp-

samlingsenheter kan tømmes med bil med kran. Det foreligger mange positive erfaringer 

med bruk av løsningene i fritidsbebyggelse.  

Tilgjengelighet, krav til gjenkjennelighet og brukervennlighet ivaretas gjennom hensikts-

messig fysisk utforming av standplass (krav til universell utforming) og plassering og valg 

av utstyr, mens krav i forhold til nærmiljø kan ivaretas både gjennom valg av utstyr og 

fysisk utforming av standplassen. Det kan være hensiktsmessig å etablere fysisk skjerming 

i forhold til omgivelsene samt adkomstkontroll. 

 

 

Standplass for containere på Hafjell. Standplassen er tydelig 

skiltet og avgrenset. (Foto: GLØR). 

Et minimumskrav til standplasser er horisontal utforming med en tydelig fysisk av-

grensning. Ved bruk av flere beholdere/containere på standplassen, bør det velges utstyr 

med mest mulig lik geometrisk utforming for å redusere inntrykket av uorden. Mindre form-

variasjon kan imidlertid ha en positiv virkning. 

Ved utforming av standplasser må det legges avgjørende vekt på funksjonalitet i forhold til 

tømming av utstyret, tilstrekkelig parkeringsmulighet dersom avfall skal leveres av kunder i 

bil og behovet for rasjonell snøbrøyting.  
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 Nedgravde beholdere på Brevikstrand, Bamble kommune. 

(Foto: Bamble kommune) 

 

4. Abonnement 

4.1 Avklaring av eierforhold 

Eierforhold kan klarlegges ved bruk av matrikkelen, som er Norges offisielle eiendoms-

register. Matrikkelen inneholder en oversikt over eiendommer og eierforhold, eiendoms-

grenser, adresser og bygninger. Statens kartverk er sentral matrikkelmyndighet og 

ansvarlig for forvaltning av matrikkelen med tilhørende regelverk. Kommunene er lokal 

matrikkelmyndighet, og har ansvaret for oppdatering av matrikkelen. Fra matrikkelen kan 

det fremskaffes oversikt over alle fritidsboliger i en kommune, samt informasjon om 

hjemmelshaver (navn og adresse) og eiendommens beliggenhet. Matrikkelen inneholder 

også digitalt eiendomskart. 

I noen kommuner har gjennomgang av kartverk i kombinasjon med befaringer gitt et godt 

grunnlag for identifisering av fritidsboliger. Kommunale foretak og interkommunale 

selskaper kan få tilgang til matrikkelen. Matrikkelen ajourføres kontinuerlig og informasjon 

bør primært søkes der. 

4.2 Abonnementstyper 

Kommunene kan klassifisere fritidseiendommer i ulike kategorier avhengig av typer eien-

dommer. Fritidseiendommer klassifiseres ofte i kategorier ut fra beliggenhet og/eller 

standard, for eksempel om det er innlagt vann, adkomstforhold og størrelse (som f. eks. 

høystandardhytter). Renovasjonstjenesten som tilbys kan være forskjellig for de ulike 

kategoriene, og dette må fastlegges i renovasjonsforskriften. Det kan videre fastlegges 

forskjellig renovasjonsgebyr relatert til renovasjonstjenestens omfang. 
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4.3 Campingplasser og campingvogner 

Det har vært vanlig å definere avfall fra campingplasser som næringsavfall. Dette 

innebærer at eier av campingplass er tillagt ansvar for etablering og drift av tilfredsstillende 

renovasjonsløsning for campingplassen. Kommunene kan på normal måte som overfor 

øvrig næringsliv føre tilsyn med ordningen for avfall som kan sammenliknes med 

husholdningsavfall. 

For campingvogner som er stående over lengre tid (fast oppstilling), er det sommeren 

2010 gitt en rettsavgjørelse i BIR-området. BIR har i sine renovasjonsforskrifter definert 

avfallsgebyrpliktige boliger mv. som følger: 

Med bolig menes i denne forskriften enhver selvstendig bruksenhet i permanent oppsatt 

byggverk, herunder fritidseiendom, hytte, campingvogn og annet. Med selvstendig 

bruksenhet menes bruksenhet som gir mulighet for hvile og matstell innenfor bruks-

enheten. Med permanent menes i denne forskriften bruksenhet som gir mulighet for bruk, 

eller som har vært i bruk, i mer enn tre måneder. 

Gulating lagmannsrett gav 5. juli 2010 Kvam Herad rett i at avfallet fra campingvogner med 

fast oppstilling i henhold til BIRs forskrift om dette, er å betrakte som husholdningsavfall, 

og følgelig kan ilegges separat gebyr.   

 

 
Campingvogner blir mer og mer lik hytter. (Foto: BIR) 
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5. Renovasjonsordninger 

5.1 Generelt 

I 2010 er det en dominerende andel av kommunene som tilbyr reduserte kildesorterings-

ordninger for fritidsbebyggelsen sammenlignet med tjenesten for ordinære husstander. 

Kildesortering av matavfall er ikke vanlig i fritidsbebyggelse, men slike ordninger er etablert 

i noen områder. 

Eierne av fritidsboliger må gjøres oppmerksom på at de i tillegg til renovasjonsordningen 

for fritidseiendommene, også har tilgang til kommunale gjenvinningsstasjoner for inn-

levering av alle typer avfall (inkl. farlig avfall).   

I følge forurensningsforskriftens kapittel 20 er småbåthavner forpliktet til å ha mottaks-

ordninger for avfall fra båter. Småbåt- eller fritidsbåteierne plikter å betale gebyr for bruk av 

ordningen, noe som vanligvis ivaretas gjennom leieavtalene. Dersom det er etablert 

kommunal ordning for hytter kun tilgjengelig med fritidsbåt, plikter kommunen å etablere 

tilbud om levering av avfall på ordinært vis. 

5.2 Henteordninger 

5.2.1 Kildesorteringsordninger 

Henteordninger er mest aktuelle i fortettet fritidsbebyggelse, eller for fritidsboliger som 

ligger i den ordinære bebyggelsen med etablerte ordinære renovasjonsruter. I slik bebyg-

gelse kan det vurderes kildesorteringsordninger lik eller tilnærmet lik tilbudet for den 

vanlige bebyggelsen. Dette vil normalt kunne omfatte tilbud om sortering og henting av 

papir, glass- og metallemballasje og restavfall. I enkelte typiske sommerhytteområder, som 

f. eks. i Vestfoldkommunene, Arendal, Grimstad, Froland (Agder Renovasjon) og i 

Drammensregionen (RfD) er det delvis også henteordning for matavfall. Noen steder er det 

også henteordning for plastemballasje. Innsamling av matavfall anses som lite aktuelt fra 

spredte fjellhytter. 

Minimumstilbudet for fritidsbebyggelse bør være god tilgang til kildesorteringsordninger for 

papir/papp/kartong, glass-/metallemballasje og restavfall. Det må også være et tilgjengelig 

tilbud for minimum farlig avfall, EE-avfall, grovavfall og bygg- og anleggsavfall 

(gjenvinningsstasjoner og mottak for farlig avfall). I fortettet fritidsbebyggelse med høy 

andel av utleiehytter stiller kildesorteringsordninger krav til målrettet informasjon overfor 

leietakerne for å oppnå tilfredsstillende kvalitet på det sorterte avfallet. 
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Kildesortering av  

bioavfall i hytteområde  

(Foto: Vesar IKS) 

 

 

5.2.2 Tømmehyppighet 

Tømmehyppigheten i henteordninger må tilpasses avfallsmengden, beholderstørrelsen og 

kildesorteringsordning. Der det er innført henteordning for matavfall fra fritidseiendommer, 

er det mest vanlig med ukentlig tømming eller oftere om sommeren av hygieniske årsaker 

(risiko for lukt, larveutvikling osv.). Noen steder er det imidlertid innsamling av matavfall 

hver 14. dag. Øvrige fraksjoner som restavfall, papir og plastemballasje (tørre fraksjoner) 

tømmes gjerne hver 2., 3. eller 4. uke. Noen steder er det også henteordning for glass- og 

metallemballasje, som samles inn sjeldent (f. eks. hver 6. uke).  

Ved innsamling av avfall fra fritidsbebyggelse på samme bil og rute som den ordinære hus-

holdningsrenovasjonen, er det hensiktsmessig med samme tømmefrekvens for hytter og 

husholdninger. Ved separat innsamling av hytteavfall, kan tømmehyppigheten for hytter 

justeres i forhold til faktisk avfallsproduksjon og sesongmessig bruk av eiendommen. 

5.3 Bringeordninger 

5.3.1 Frittstående hyttecontainere 

En vanlig renovasjonsløsning for fritidseiendommer er utplasserte containere og beholdere 

langs veger, på felles parkeringsplasser for flere fritidsboliger, eller i forbindelse med andre 

fellesfunksjoner. Containerne vil kunne betjene et stort antall fritidsboliger, og slike 

løsninger er derfor i utgangspunktet relativt kostnadseffektive. Utplasserte containere 

medfører imidlertid svært ofte merkostnader på grunn av overfylling og forsøpling (brukes 

av andre enn de aktuelle eierne av fritidseiendommene). 

For å redusere omfanget av uønsket bruk og forsøpling, har mange kommuner begrenset 

adkomsten til oppstillingsplassene ved å plassere containerne og beholderne et godt 

stykke innenfor vegbommer. Dette gir god adkomstkontroll, da det kun er brukerne av 

fritidseiendommene som gis tilgang. 
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Eksempel på 

plassering av 

beholdere bak bom i 

hytteområde. 

(Foto: Avfall Sør) 

 

5.3.2 Nedgravde beholdere 

Bruk av nedgravde beholdere (dypoppsamling) er for de fleste kommuner en ny måte å 

samle inn avfall på, selv om løsningene har vært tilgjengelige i mange år. Erfaringene så 

langt er gode, også når det gjelder renovasjon for fritidsboliger. Nedgravde beholdere er en 

arealgjerrig løsning, er mindre skjemmende og medfører mindre forsøpling enn 

tradisjonelle containerløsninger. En typisk fordel med nedgravde beholdere er at utstyret 

har et beskjedent volum over bakkenivå, mens oppsamlingsvolumet under terreng kan 

være stort. Utstyret gir en betydelig fleksibilitet i forhold til varierende avfallsproduksjon, er 

lite dominerende i forhold til omgivelsene og det er mulig å kontrollere bruken gjennom 

låsesystemer/adkomstkontroll. I tillegg er det tilgjengelig utstyr for fjernovervåking av 

fyllingsgrad, som bidrar til optimalisering av innsamlingen. 

Nedgravde beholdere medfører høyere kostnader for etablering enn standard opp-

samlingsløsninger. Etableringskostnadene er også avhengig av grunnforholdene på 

stedet. Tømmekostnadene avhenger av hvilket utstyr som benyttes. 

Det kan ikke ses bort fra at løsningen i seg selv bidrar til redusert forsøpling på grunn av 

tilgjengelige store volumer under terrengnivå og estetisk tiltalende utforming.  

5.3.3 Tradisjonelle returpunkter 

Returpunkter består som hovedregel av oppsamlingsenheter for glass- og metallembal-

lasje, mens det noen steder også er oppsamlingsenheter for papir/papp/kartong og plast-

emballasje. Fritidseiendommer har normalt samme tilgang til kommunale returpunkter som 

ordinære husstander. En del steder er det etablert egne returpunkter i hyttefelt, som gir et 

godt tilbud til brukerne. Returpunktene bør i slike områder lokaliseres i samarbeid med 

hytteeierforeningen eller tilsvarende, og bør innredes med oppsamlingsutstyr for fraksjoner 

lik det lokale tilbudet for husholdninger.  Erfaringer fra bl. a. GLØR viser at små retur-

punkter for et mindre antall hytter fungerer svært godt. Det bør tilstrebes at returpunktene 

plasseres på en slik måte at uønskede brukere unngås, se også kapittel 5.3.1. 
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Nedgravde beholdere ved sjøen (Foto: Avfall Sør) 

 

 

Nedgravde beholdere i vinterfjellet (Foto: GLØR) 

 

5.3.4 Tømmehyppighet 

Tømmefrekvens for oppsamlingsutstyr innenfor bringeordninger må tilpasses avfalls-

mengden og tilgjengelig oppsamlingsvolum. Erfaringsmessig er det et behov for vesentlig 

hyppigere tømming i forbindelse med ferier og høytider enn i ordinære bruksperioder. Som 

eksempel er det vanlig med tømming av fjellcontainere flere ganger i påskeuka på grunn 

av svært stor avfallsproduksjon. Etablering av varslingssystem for fyllingsgrad kan bidra til 

reduserte tømmekostnader, da tømming tilpasses det faktiske behov (se også kap. 5.3.2).  

I noen områder har premiering av slik varsling gitt godt resultat (f. eks. med flakslodd osv.).  
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5.4 Gjenvinningsstasjoner 

Hytteabonnenter har lik tilgang til gjenvinningsstasjoner som husholdningene i en kom-

mune. Det er viktig at dette gjøres allment kjent for hytteeierne av hensyn til hytteeiernes 

behov for innlevering av f. eks. bygge- og rivningsavfall, grovavfall, EE-avfall og farlig 

avfall.  

 

 

Ulovlig og uønsket løsning for 

mange hytteeiere, - på grunn av 

stengte gjenvinningsstasjoner? 

Gjenvinningsstasjonene bør ha en åpningstid som også tilfredsstiller behovet i fritidsbebyg-

gelsen, og med faste åpningstider og helgeåpent. Som eksempel har BIR meget god er-

faring med søndagsåpen gjenvinningsstasjon.  

5.5 Farlig avfall og EE-avfall 

Farlig avfall og EE-avfall leveres til gjenvinningsstasjoner eller liknende betjent bringe-

løsning. Det er altså ingen forskjell mellom ordinære husholdninger og fritidsbebyggelsen. 

EE-avfall kan i tillegg også leveres til forhandlere av elektrisk og elektronisk utstyr, noe 

som også bør kommuniseres til hytteeierne. 

5.6 Grovavfall og egne ordninger for hytteeiere 

Grovavfall er avfallstyper som ikke samles inn gjennom den ordinære renovasjon, men 

som normalt må leveres til gjenvinningsstasjoner. Enkelte selskaper har etablert egne inn-

samlingsordninger for grovavfall fra fritidsbebyggelse som forbedret service til hytteeierne 

og for å redusere forsøplingsproblemet.  Eksempler på slike ordninger er: 

- Etablering av ”vaktmestertjeneste” med henting av hytteavfall hos den enkelte 
abonnent (et privat vaktmesterselskap tilbyr dette på Hafjell, GLØR) 

- Fast innsamling av grovavfall (Vesar har tilbud om henting to ganger pr. år) 
 
Ut over disse ordningene kan eierne av fritidseiendommer selvsagt bestille container fra 

private renovatørselskaper i forbindelse med rydding osv. Enkelte interkommunale avfalls-

selskaper har også etablert tilbud om containerleie via Retura. 
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6. Mengder og sammensetning av avfall 

6.1 Avfallsmengder 

Gjennomsnittlig benyttes en hytte ca. 60 døgn pr. år, og avfallsmengden som genereres 

varierer til dels betydelig over året. I en del områder med mye hyttebebyggelse er avfalls-

mengden fra hytter i perioder av året større enn avfallsmengdene fra husholdningene. Som 

eksempel var det i Valdres i 2009 ca. 7 500 husstander og ca. 17 500 hytter og fritids-

eiendommer. 

I de fleste av referanseområdene (se kap. 1) er detaljopplysninger om avfallsmengder fra 

fritidsboliger ukjent. I områder der mengden avfall fra hytter veies separat varierer avfalls-

mengden fra 240 til 430 kg/hytte og år. 

6.2 Dimensjoneringsgrunnlag 

Det er en utfordring å dimensjonere avfallsløsninger på grunn av svært store sesong-

variasjoner.  I ferier som vinterferie, påske og sommerferie blir oppsamlingsenhetene raskt 

fulle og tømming må erfaringsmessig foretas flere ganger pr. uke. Utenom ferier kan det gå 

flere uker mellom hver tømming. Tradisjonelt produseres det mest avfall om vinteren i 

fritidsbebyggelse i fjellet, mens det ved sjøen oppstår mest avfall om sommeren. GLØR 

har beregnet at 50 hytter på fjellet trenger oppsamlingsenheter med volum 5 m3 for rest-

avfall og 5 m3 for papir (100 l/hytte), men dette vil selvsagt variere ut fra lokale forhold. 

Dimensjoneringen av oppsamlingsenhetens volum må tilpasses avfallsmengde og tømme-

hyppighet.  

For å forhindre at større gjenstander kastes i oppsamlingsenheten, bør innkastlukene være 

små (butikkposestørrelse for restavfall), og det må informeres om at store enheter skal 

leveres til gjenvinningsstasjonene. Erfaringene med bruk av små innkastluker på opp-

samlingsutstyr er gode.  

  

Beholder med ”gravitasjonslås” som låser seg 

opp automatisk når beholder tømmes  

(Foto: BIR)  

Beholdere med ”lokk i lokk” for å redusere 

misbruk  

(Foto: BIR). 

 

Det bør settes krav til registrering av avfallsmengdene fra hytter og andre fritidseien-

dommer der dette er praktisk gjennomførbart. Mengderegistrering er enkelt å gjennomføre 

om det er separate innsamlingsruter for hytteavfall, og/eller ved bruk av veieceller på inn-

samlingskjøretøy.   
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6.3 Avfallssammensetning 

Hytteavfallets sammensetning vil variere i forhold til type hyttebebyggelse og bruk. Det er 

gjennomført få plukkanalyser av hytteavfall, og det er derfor ikke tilgjengelig et godt nok 

grunnlag for dimensjonering av kildesorteringsordninger i ulike typer områder. Det 

anbefales derfor at kommunene jevnlig, f. eks. hvert andre år, gjennomfører plukkanalyser 

av avfallet som grunnlag for vurdering og utvikling av renovasjonsordningen. 

Som et eksempel gjennomførte Hias IKS en plukkanalyse av avfall fra ulike hytteområder i 

november 2010. Plukkanalysen omfattet kun restavfall. Hytteeierne i de aktuelle områdene 

har tilgang til gjenvinningsstasjoner, og noen har også tilgang til returpunkter med separat 

oppsamling av papir/papp og glass-/metallemballasje. Sorteringsresultatene fra Ringsaker 

og Stange/Løten er gitt i fig. 6.1. 

  

Avfall fra en ubetjent gjenvinningsstasjon for 

Sjusjøen hytteområde (Foto: Hjellnes Consult 

as).  

Avfall fra hyttecontainer fra fjellhytter i 

Ringsaker/Sjusjøen (Foto: Hjellnes Consult as).  

Figur 6.1 Resultater fra plukkanalyser av avfall fra hytter i Ringsaker og Stange/Løten 

(Kilde: Hjellnes Consult as, 2011) 
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7. Utførelse av renovasjon 

7.1 Konkurranseutsetting av innsamling 

7.1.1 Anskaffelser og kontrakter 

I henhold til lov om offentlige anskaffelser § 2, jfr. forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) 

§ 1-1 får regelverket anvendelse for varekontrakter, tjenestekontrakter samt bygge- og 

anleggskontrakter som inngås av offentlige myndigheter eller offentligrettslige organer og 

sammenslutninger dannet av en eller flere av disse. Regelverket om offentlige anskaffelser 

gjelder derfor når kommuner og interkommunale avfallsselskaper skal kontrahere 

renovasjonstjenester. De fleste kommuner har konkurranseutsatt renovasjonen. 

Det er vanlig at både innsamling av avfall fra hytter og fra husholdninger omfattes av 

samme kontrakt. Videre er det ofte hensiktsmessig at i hvert fall deler av avfallet fra fritids-

eiendommer samles inn på samme bil og på samme rute som den ordinære husholdnings-

renovasjonen. 

Enkelte kommuner og interkommunale selskaper har likevel separat kontrakt for 

fritidsboligene. Dette kan være begrunnet med at det ikke er ønskelig å blande 

husholdningsavfall og hytteavfall på samme rute og bil. Det kan også være andre grunner, 

for eksempel at det ønskes mest mulig konkurranse på tjenestene, eller at ordningene for 

hytter og husholdninger vurderes som svært ulike. Slik ulikhet kan som eksempel være 

rendyrket containerrenovasjon for hyttene. Containerrenovasjon for hytter utføres gjerne 

med egne biler, og er således å anse som en annen type tjeneste enn ordinær renovasjon 

med komprimatorbiler.   

7.1.2 Konkurransegrunnlaget 

Renovasjon for fritidseiendommer er en sammensatt tjeneste som skal ivareta behovet for 

tilfredsstillende avfallshåndtering innenfor svært varierende forhold: Hav/hei, spredt/samlet, 

vinter/sommerbruk, etc. Beskrivelse av de ytelser som skal gjennomføres kan være 

vanskelig, spesielt fordi det ofte er mangelfulle oversikter over fritidsboliger. Det viser seg 

at renovatøren i en del tilfeller er den som har best kunnskaper om containerplassering, 

tømmehyppigheter, veier som skal trafikkeres mv. Kommunen bør derfor i samarbeid med 

renovatøren foreta en jevnlig oppdatering av antall hytter og oppsamlingsenheter som 

benyttes av hytter. Dette vil også bidra til å avdekke eventuelle ”gratispassasjerer”. 

Det er en utfordring for renovatør å stille med ekstra bemanning og utstyr for hyppigere 

innsamling i forbindelse med ferier og høytider med stor avfallsproduksjon. Samtidig 

oppstår de fleste avvik i slike perioder. I konkurransegrunnlaget må det derfor beskrives 

nøye hvordan innsamling i perioder med mye avfall skal håndteres og prissettes. Ekstra 

åpningstid på avfallsmottakene kan også være aktuell i perioder med hyppig innsamling og 

fulle containere. 

Valg av materiell til innsamling og transport er vanligvis en utfordring fordi hytte-

bebyggelsen ofte ligger i områder med dårlig fremkommelighet for større kjøretøy. 

Fremkommeligheten vil dessuten kunne variere over året (f. eks. redusert fremkom-

melighet ved snørike vintre). 
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Konkurransegrunnlag bør i tillegg til konkurranseregler og kontraktsbestemmelser inne-

holde en detaljert beskrivelse av tjenesten som skal utføres. Eksempel på forhold som må 

beskrives i tillegg til beskrivelse av primærytelsen er: 

- Beskrivelse av vegstandard og krav til at kjøretøy tilpasses vegstandard (bruk av til-
bringerbiler). 

- Ordinære tømmehyppighet og spesiell tømmehyppighet i ferier, høytider mv. 
- Evt. utdeling av sekker, bioposer mv. (forbruksmateriell til abonnentene). 
- Krav til beredskap. 
- Evt. om ryddetjeneste skal inngå i ytelsen. 
- Hvilke fraksjoner som skal samles inn og typer oppsamlingsutstyr. 
- Evt. mengderegistrering og krav til denne. 
- Leveringssted og tidsperioder for levering av innsamlet avfall 
- Sanksjoner. 

 

Eventuell utdeling av sekker, bioposer og annet forbruksmateriell til abonnentene i felles-

løsninger, kan skje via lokale kontaktpersoner, butikker, gjenvinningsstasjoner eller offent-

lige kontorer. Der det er separate løsninger for abonnentene, kan renovatør dele ut poser 

og sekker ved å legge det i oppsamlingsutstyret basert på bestilling fra abonnenten. 

Det er viktig at eventuelle vanskelige adkomstforhold synliggjøres og at tilbudsprisene 

inkluderer merarbeid og ”spesialutstyr” (mindre biler evt. tilbringerbiler), som er nødvendig 

for å betjene veier og standplasser med dårlig standard. 

7.2 Innsamling i egen regi 

En kommune eller et offentligrettslig organ (interkommunalt avfallsselskap) har rett til å 

utføre renovasjonstjenesten selv uten at tjenesten konkurranseutsettes. Hovedregelen er 

at ytelsen i så fall må leveres av samme juridiske person som oppdragsgiver, slik at det 

ikke er behov for å inngå en gjensidig bebyrdende avtale mellom en oppdragsgiver og en 

leverandør/renovatør, jfr. FOA § 1-4(a). 

Det er kun et mindre antall kommuner og interkommunale selskaper som utfører 

renovasjonen i egen regi. Noen kommuner har konkurranseutsatt deler av kommunen, 

men har beholdt andre deler i egen regi. Eksempler på virksomheter som drifter i egen regi 

er GLØR, VKR, RTA, Bodø, Fredrikstad, Skien, Trondheim og Stavanger (deler), Innher-

red Renovasjon (deler) og Avfall Sør (deler). 
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8. Renovasjonsgebyr 

8.1 Generelt 

Det rettslige utgangspunktet for all forvaltningsvirksomhet er at offentlig myndighetsutøving 

som griper inn i borgernes rettssfære, herunder deres eiendomsrett, krever hjemmel i 

formell lov, - det såkalte legalitetsprinsippet. I tråd med legalitetsprinsippet er kommunens 

adgang til å ilegge renovasjonsgebyrer begrenset av forurensningsloven og alminnelige 

forvaltningsrettslige prinsipper. 

8.2 Lovgrunnlaget 

Forurensningslovens kapittel 5 gir kommunene både rett og plikt til å ha en renovasjons-

ordning. Det følger av forurensningsloven § 30 første ledd, at kommunal renovasjon i 

utgangspunktet skal gjelde for hele kommunen. Avfall fra fritidsbebyggelse er definert som 

husholdningsavfall, og faller derfor inn under kommunens ansvar for innsamling i henhold 

til forurensningsloven.  

Kommunene er imidlertid gitt adgang til å begrense området for kommunal innsamling. Det 
fremgår av forurensningsloven § 30 annet ledd, første punktum, at kommunen kan gi 
forskrifter om at den kommunale innsamlingen bare skal gjelde i tettbygd strøk osv.   
 
Gjennom forskrift kan dermed hytteområder unntas helt fra den kommunale renovasjons-
ordningen, så lenge det ikke medfører noe miljø- eller helseproblem som vil være i strid 
med forurensingsloven § 1 eller forskrift om miljørettet helsevern (FOR-2003-04-25-486). 

 

Kommunen har også adgang til i spredt bebygde hytteområder å legge til rette for egen 

renovasjonsordning for fritidsboliger, som atskiller seg fra den ordningen som ellers gjelder 

for tettbebygde strøk. Det kan for eksempel være tale om annerledes innsamlingsform og 

innsamlingshyppighet.  

Kommunen kan videre med hjemmel i § 30 annet ledd, annet punktum, etter søknad unnta 

bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen. I juridisk teori er denne 

bestemmelsen forstått slik at det er objektive trekk ved eiendommen som kan gi grunnlag 

for fritak i enkelte tilfelle, og ikke spesielle forhold ved den enkelte eier eller bruker av 

eiendommen.  

I kommentarer til loven (Forurensningsloven med kommentarer av Øystein Wang) er det 

angitt at "det er ikke anledning til generelt å frita bestemte brukergrupper fra ordningen". 

Det vil således ikke være anledning til å unnta hytteeiere som gruppe, selv om bestemte 

eiendommer kan unntas med hjemmel i § 30. 

Det vil alltid være eier av en fritidseiendom som er ansvarlig for gebyret. Dersom eien-

dommen er festet bort i mer enn 30 år, vil ansvaret for gebyret påhvile fester (Wang, 

2005). 

Når det gjelder nærmere regler om valg av type oppsamlingsenhet og teknisk løsning, 

plassering og opparbeidelse av oppstillingsplass har kommunen etter forurensningsloven § 

30 (3) hjemmel til å utarbeide lokale forskrifter (renovasjonsforskrift) med nærmere 

bestemmelser, herunder for hytteeiendommer. Tiltak på egen eiendom må hytteeier selv 

sørge for og også selv bekoste. En viktig føring ved regelfastsettingen er her som ellers på 
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forvaltningens område, at krav må være saklig begrunnet og ikke gå lenger enn det som er 

rimelig i forholdet til formålet som skal ivaretas.  

Det legges til at kommunene gjennom planarbeid, reguleringsplaner og eventuelle utbyg-

gingsavtaler, kan stille særskilte krav til teknisk infrastruktur, herunder også for renovasjon. 

Det kan være aktuelt for kommuner å vurdere bruk av denne muligheten ved f. eks. 

utbygging av hyttefelt. 

8.3 Gebyrfastsettelse 

Renovasjonsavgift, gitt med hjemmel i forurensningsloven § 34, kan pålegges alle 

eiendommer og avgiften skal være betaling for renovasjonstilbudet, ikke for hvilken faktisk 

bruk den enkelte eiendom gjør seg av tilbudet. Avfallsgebyret skal fullt ut dekke kostnader 

forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, 

behandling m.v. Kostnadsbegrepet innbefatter både kapitalkostnader og driftskostnader. 

Forurensningslovens § 34 annet ledd sier videre at ”Kommunene bør fastsette 

differensierte gebyrer der dette vil kunne bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning”. 

I Ot. prp. nr 11 (1979.80) heter det at: 

”I og med at avfallsgebyret skal være betaling for en kommunal ytelse, skal 

gebyret i utgangspunktet fastsettes i forhold til hva det koster å betjene den 

enkelte avfallsleverandør. 

Loven vil på denne måten gi adgang til en differensiering begrunnet i varierende 

kostnader med å betjene forskjellige brukergrupper”. 

Det legges følgelig til grunn et selvkostprinsipp. Viktig er også de alminnelige prinsipper i 

forvaltningsretten om likebehandling og forholdsmessighet, som gir føringer for gebyrfast-

settelsen. 

Klifs ”Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyrer” omtaler fritidsboliger spesielt. I 

veilederen åpnes det for at avfallsgebyret for fritidseiendommer kan være lavere enn for 

øvrige husstander, dersom det er forbundet med lavere årlig kostnad å samle inn avfallet 

fra disse. Det vil normalt ikke være adgang til å frita fritidseiendommer helt fra å betale 

avfallsgebyr, da kostnaden ved innsamling av avfall fra eiendommene normalt ikke vil 

være lik null.  Selv om det ikke er innsamling av avfall fra den enkelte eiendom, må det 

regnes med at brukerne av eiendommen benytter eksisterende avfallsordninger som f. 

eks. gjenvinningsstasjoner.  

Klifs avklaring datert 18. juli 1998 om fritidsboliger (Avfallsgebyr for fritidseiendommer – 

vurdering av gebyrdifferensiering) gjelder fortsatt. Av denne avklaringen fremkommer at 

avfallsgebyret skal være ”betaling for en tjeneste. Det skal derfor være rimelig samsvar 

mellom gebyrsatsen og den tjeneste som mottas”. Renovasjonsgebyret følger, som 

allerede påpekt, eiendommen, og ikke eieren. Det er derfor for eksempel ikke anledning til 

å fastsette lavere avfallsgebyrer for hytteeiere som er bosatt i kommunen enn for 

hytteeiere som ikke er bosatt i kommunen. 

Veilederens relatering av gebyrnivået til de faktiske kostnadene innebærer at det er de 

faktiske kostnader knyttet til den enkelte ordning som legges til grunn for gebyrfastsettelse 



  side 27/35 

og eventuell differensiering. Gebyret skal således ikke tjene til å gi bidrag til (subsidiere) 

annen virksomhet i kommunen. 

Det fremheves at kostnader for rydding av forsøpling av standplasser og returpunkter bør 

inkluderes i gebyret.  

8.4 Differensiering av gebyr 

I Klifs ”Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyrer” omtales differensiering av 

gebyrer i kapittel 5. Følgende retningslinjer gis når det gjelder differensiering av 

avfallsgebyrer: 

”Det er i hovedsak to forhold som tilsier differensiering av avfallsgebyrene: 

 Differensiering av gebyrene for å motivere til avfallsreduksjon og gjenvinning 

 Differensiering av gebyrer der dette er begrunnet i reelle kostnadsforskjeller knyttet 
til betjening av den enkelte abonnement eller gruppe av abonnenter.” 

 

Valg av metode for differensiering av avfallsgebyrene må foretas ut i fra lokale forhold og 

lokale målsettinger. Ved de vanligste avfallsløsninger som benyttes i fritidsbebyggelse, kan 

differensiering knyttes opp mot: 

 Omfang av kildesorteringsordningen (hente mange fraksjoner hos abonnentene 
eller hente få fraksjoner hos abonnentene kombinert med et utbygd nettverk av 
returpunkter). 

 Henteavstand/gangavstand for renovatør (standard, lengre/kortere). 

 Tømmefrekvens (redusert/standard/hyppigere). 

 Varierende avfallsmengde (basert på volum eller reell vekt, ikke egnet for felles-
løsninger). 

 Samarbeid mellom abonnenter (deling av utstyr) 
 

Oppsummert er kommunene pålagt å legge selvkostberegninger til grunn for fastsettelse 

av avfallsgebyrer (totale kostnader for sektoren), men kan skille mellom den ordinære 

renovasjon for husholdninger og renovasjon for fritidseiendommer. Gebyrdifferensieringen 

må i tilfelle være saklig begrunnet, og knyttes opp mot tilbudt renovasjonsordning og 

relevante kostnader; m.a.o. den tjeneste som kommunen yter. Ved fellesløsninger vil det 

ikke være mulig å differensiere i forhold til faktisk avfallsproduksjon fra den enkelte 

eiendom. 
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9. Informasjon 

9.1 Informasjonsplanlegging 

God kommunikasjon med brukerne er en vesentlig faktor for å oppnå gode resultater. For 

å få best mulig måloppnåelse for informasjonsarbeidet, anbefales det at det jevnlig 

utarbeides informasjonsplaner for gjennomføring av informasjonsaktiviteter. Denne 

planprosessen vil, i tillegg til å gi de viktigste føringer for informasjonsarbeidet, bidra til en 

positiv bevisstgjøring i forhold til det budskap som skal formidles. Den viktigste hensikten 

med informasjonsplanen er å strukturere og synliggjøre et budskap, samt å fastlegge 

ressursbehov og tidspunkt for gjennomføring f. eks. i forhold til utførelse av et bestemt 

tiltak. 

Informasjonsplanen kan være bygget opp på følgende måte: 

 

Mål med informasjonen 

1. Målgrupper 
2. Ressurser (tid, penger) 
3. Budskap 
4. Informasjonskanaler og konkrete tiltak 
5. Plan for gjennomføring 
6. Kontroll og måling av resultater 
7. Oppfølging (plan for vedlikehold av 

informasjon) 
 

En utfordring i informasjonsarbeidet vil være å finne 

frem til eierne av fritidseiendommene, se kapittel 4.1.  

Erfaringer viser at det kan oppnås gode informasjons-

resultater ved 

- distribusjon av informasjon i forbindelse med 
utsendelse av fakturaer 

- utlegging av informasjon på 
hytteeierforeningenes hjemmesider 

- deltakelse på møter i hytteeierforeninger ved 
innføring av spesielle tiltak 

- egne sider for hytter og fritidseiendommer på kommunens eller 
renovasjonsselskapets hjemmesider 

- utlegging av brosjyrer på butikker, offentlige kontorer osv. 
- god merking og informasjonstavler på felles standplasser 

 

Erfaringsmessig har direkte informasjon til den enkelte bruker bedre effekt en massekom-

munisert informasjon. 

9.2 Brukerundersøkelser 

En viktig hensikt med informasjonsarbeidet vil være å oppnå en ønsket adferd hos eierne 

av fritidseiendommer. Kjennskap til og bruk av ordninger osv. kan kartlegges gjennom 

brukerundersøkelser. Brukerundersøkelser kan gjennomføres enkelt gjennom utsendelse 

av enkle spørreskjema (med returporto betalt eventuelt kombinert med premiering), 
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telefonintervjuer eller via internett. Slike undersøkelser er ressurskrevende, og må derfor 

planlegges på en slik måte at alle forhold som ønskes undersøkt kartlegges i under-

søkelsen. 

Brukerundersøkelser kan også følges opp med plukkanalyser, se kapittel 6.3. Samlet sett 

vil dette gi et svært godt grunnlag for målrettet informasjon. 
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10. Planlegging og suksessfaktorer 

I figur 10.1 er det gitt en huskeliste for planlegging og gjennomføring av oppgraderingstiltak 

for eksisterende renovasjonsordninger eller for innføring av nye ordninger. Figuren gir en 

oppsummering av hovedaktiviteter som bør berøres ved planlegging og gjennomføring av 

tiltakene, og er sortert etter tema. Figur 10.2 viser noen erfarte suksessfaktorer.  

Figur 10.1 Huskeliste med ulike tema for renovasjon for fritidseiendommer 

Renovasjonsforskrifter

Planstatus område

Eierforhold

Renovasjonsordning

Estetikk

Finansiering

Oppfølging og målopp-
nåelse

Definisjon fritidseiendom

Kommunens plikter

Abonnentens plikter

Gebyrbestemmelser

Kommuneplanens arealdel

(evt. dispensasjonssak)

Reguleringsplan

Byggesak

Matrikkelen

Lokalkunnskap

Henteordninger

Bringeordninger

Gjenvinningsstasjoner

Forsøpling

Utforming

Renovasjonsgebyr

Informasjonsplanlegging

Politisk prosess og 

beslutning

Rammevilkår

Rammevilkår, rekkefølgebest.

Varsling, høring

Eier, beliggenhet mv.

Valg kildesorteringsløsning

Dimensjonering

Tømmeplaner

Vegstandard

Arealbehov

Beredskap

Avfallsregistrering

Utstyrsvalg, dypoppsamling?

Returpunkter/samleplasser

Tømmeplaner

Estetikk - funksjonalitet

Grovavfall

Farlig avfall

Beredskap, ryddetjeneste

Adkomstbegrensning

Andre tilbud

Lokaltilpasning/utstyrsvalg

Selvkostberegning gebyr

Tjenesteorientert gebyrdiff.

Kommunikasjon

Brukerundersøkelser

Plukkanalyser
 

Figur 10.2 Noen erfarte suksessfaktorer 

Service
Tilgang returpunkt

Gjenbruksstasjon

Åpningstider - helgeåpent

Skilting

Direkte informasjon om 

ordningene

Alltid tilgjengelig volum

Drift
Likt tilbud som hush.

Samarbeid velforeninger

Alltid tilgjengelig volum

Ikke utstyr ved offentlig veg

Fleksibel tømming

Funksjonelle løsninger

Direkte informasjon

Adgangskontroll til utstyr

Beredskap

Forsøpling
God tilgang returpunkt

God tilgang gjenvinnings-

stasjon

Små innkastluker cont.

Ikke utstyr ved offentlig veg

Alltid nok volum

Hyppig rydding

Beredskap opprydding

Varslingssystemer

Dypoppsamling

Adgangskontroll til utstyr

Direkte informasjon

Estetikk
Dypoppsamling

Form/farge/materialer

Tiltalende utforming

Skilting

Avgrensning standplasser

Ryddepatruljer

Riktig service til riktig pris gir fornøyde kunder  
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VEDLEGG 1: REFERANSER 

Svarskjema for prosjektet fra deltakere i prosjektet og enkelte andre kommuner og 

interkommunale selskaper (se kapittel 1). 

Nettsider: 

http://www.klif.no/   

http://www.lovdata.no/   

http://www.vkr.no/ 

http://www.hallingdalrenovasjon.no/ 

http://www.glor.no/eway/  

http://www.bir.no/birprivat/Sider/Betalingsmodellforhytterenovasjon.aspx  

 

Rapporter: 

- Ø. Wang: Forurensningsloven med kommentarer (Gyldendal Norsk Forlag 2005) 
- Norsk renholdsverks-forening, Rapport 2/00 Renovasjon av fritidseiendommer 

 

http://www.klif.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.vkr.no/
http://www.hallingdalrenovasjon.no/
http://www.glor.no/eway/
http://www.bir.no/birprivat/Sider/Betalingsmodellforhytterenovasjon.aspx
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VEDLEGG 2: NASJONAL OVERSIKT OVER FRITIDSEIENDOMMER 

Eksisterende bygningsmasse. Fritidsbygg, etter region, bygningstype, tid  og 

 statistikkvariabel Kilde: SSB

Eksisterende bygningsmasse. Fritidsbygg, etter region, bygningstype Eksisterende bygninger

01 Østfold Hytter, sommerhus o.l. 19 554

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 461

02 Akershus Hytter, sommerhus o.l. 14 895

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 241

03 Oslo Hytter, sommerhus o.l. 2 293

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 4

04 Hedmark Hytter, sommerhus o.l. 32 552

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 1 617

05 Oppland Hytter, sommerhus o.l. 44 778

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 1 041

06 Buskerud Hytter, sommerhus o.l. 43 050

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 384

07 Vestfold Hytter, sommerhus o.l. 14 090

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 580

08 Telemark Hytter, sommerhus o.l. 26 871

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 979

09 Aust-Agder Hytter, sommerhus o.l. 16 614

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 1 613

10 Vest-Agder Hytter, sommerhus o.l. 17 369

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 2 022

11 Rogaland Hytter, sommerhus o.l. 17 989

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 1 270

12 Hordaland Hytter, sommerhus o.l. 28 541

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 2 585

14 Sogn og Fjordane Hytter, sommerhus o.l. 10 200

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 1 872

15 Møre og Romsdal Hytter, sommerhus o.l. 17 370

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 2 154

16 Sør-Trøndelag Hytter, sommerhus o.l. 28 999

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 2 241

17 Nord-Trøndelag Hytter, sommerhus o.l. 15 628

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 1 368

18 Nordland Hytter, sommerhus o.l. 25 696

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 6 271

19 Troms Romsa Hytter, sommerhus o.l. 11 547

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 2 315

20 Finnmark FinnmárkuHytter, sommerhus o.l. 10 650

Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 1 191

Sum 428 895

Herav hytter sommerhus og lignende 398 686

Herav helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 30 209

Bygninger med flere boenheter regnes som en bygning

Svalbard kommer i tillegg med 198 hytter

bygningstype:

Andre bygningstyper inkluderer i hovedsak boliger i garasjer, 

næringsbygninger og andre bygningstyper som ikke er boligbygninger.

Antall boligbygg i Norge, 2010: 1,46 mill.  



  side 33/35 

VEDLEGG 3: PLANLEGGING OG ETABLERING AV 
STANDPLASSER 

1. Planprosesser 

1.1 Overordnede arealplaner 

Etter plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en samlet kommuneplan som 

omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Det kan utarbeides kommunedelplan 

for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. 

Kommunen skal ha en samlet arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen 

mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Om innholdet i arealdelen angir loven 

blant annet følgende; 

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og 

rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, 

samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. 

Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse 

hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer 

for arealbruk, er ivaretatt. 

Plan- og bygningslovens kapittel 1 beskriver de formelle kravene til en arealdelsprosess.  

1.2 Reguleringsplaner 

Reguleringsplan (pbl. § 12-1) er i plan- og bygningsloven definert som ”et arealplankart 

med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern, utforming av arealer og fysiske 

omgivelser”, og som kan utarbeides som enten områderegulering (pbl § 12-2) eller 

detaljregulering (pbl § 12-3). I følge plan- og bygningsloven, så skal kommunestyret sørge 

for at det utarbeides reguleringsplaner for ”de områder i kommunen hvor dette følger av 

loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig 

planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til 

berørte private og offentlige interesser”. Videre kreves det reguleringsplan for 

”gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn”. Tillatelse etter pbl § 20-1, jf. § 21-4, for slike tiltak kan ikke 

gis før det foreligger reguleringsplan. 

I de tilfeller hvor reguleringsplanen får vesentlige virkninger for miljø og samfunn gjelder 

spesielle regler (§ 12-9) og forskrift om konsekvensutredninger (miljøverndepartementet, 

2009). 

2. Renovasjonsordning i etablerte felt 
Etablering av standplasser for renovasjon i eksisterende, etablerte byggeområder for 

fritidseiendommer vil normalt falle inn under underformålet som legger til rette for selve 

fritidsbebyggelsen. Underformålet vil kunne variere, blant annet avhengig av om gjeldende 

plan er vedtatt før eller etter ny plandel av plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2009.  

Etablering av standplasser i tilknytning til, men utenfor, eksisterende, etablerte 

byggeområder for fritidsbebyggelse kan, avhengig av reguleringsformål, kreve  
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 utarbeidelse av ny reguleringsplan  

 endring av eksisterende reguleringsplan  

 dispensasjon fra gjeldende plan 

Avhengig av omfanget av blant annet terrengtilpasning og konstruksjoner (skjermvegger, 

konstruksjoner for oppsamlingsutstyr), vil det kunne være nødvendig med søknad om 

tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 for etablering av standplasser. Dette må i 

hvert enkelt tilfelle avklares med bygningsmyndigheten (kommunen) ved forespørsel eller 

forhåndskonferanse (pbl. § 21-1) i de tilfeller hvor renovasjonsaktør selv er tiltakshaver. 

 

3. Renovasjonsordning i nye felt 
Fokus på renovasjonsløsning, og da spesielt plassering og utforming av standplasser, i en 

tidlig fase i planprosesser vil kunne gi gjennomtenkte og forankrede løsninger. Gode 

løsninger vil legge grunnlaget for en enkel og smidig håndtering i fremtidige 

byggeområder. Ved etablering av nye felt for fritidsbebyggelse, skilles det mellom 

overordnede planer og reguleringsplaner: 

Overordnede arealplaner 

Tilrettelegging for ny fritidsbebyggelse skjer normalt gjennom utlegging av nye 

byggeområder i overordnede arealplaner. De overordnede arealplanene, blant annet 

kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner, skal normalt legge føringer for videre 

planlegging på et mer detaljert nivå (reguleringsplaner). Detaljeringsnivået på overordnede 

planer vil variere fra plan til plan. 

Ved utarbeidelse av overordnede arealplaner vil arealdisponeringen normalt være så 

overordnet at det ikke vil være hensiktsmessig eller ønskelig å avsette spesifikke arealer til 

etablering av standplasser. Areal til etablering av standplass vil kunne inngå i det avsatte 

byggeområdet for fritidsbebyggelse. Det vil derimot kunne knyttes bestemmelser til 

avfallshåndtering, jf. pbl 11-9. Bestemmelsene vil ofte være av overordnet og generell 

karakter på dette nivået. 

Plan- og bygningsloven legger til rette for medvirkning ved utarbeidelse av overordnede 

arealplaner gjennom varsel om oppstart av planarbeid (§ 11-12) og offentlig 

ettersyn/høring av planprogram og forslag til plan (§§ 11-13, 11-14). Denne prosessen 

åpner for innspill fra renovasjonsaktører, både private og offentlige aktører. Innspill kan 

medføre et økt fokus på, og en bevissthet omkring, renovasjonsløsning i planprosessen.  

Reguleringsplaner 

Detaljert tilrettelegging for, og utforming av, byggeområder for fritidsbebyggelse skjer 

normalt gjennom reguleringsplaner (pbl § 12-1). Det kan knyttes spesielle 

reguleringsformål og/eller bestemmelser til etablering av standplasser for renovasjon. Det 

er viktig å påpeke at også detaljeringsnivået for reguleringsplaner vil kunne variere fra plan 

til plan. 

Plan- og bygningslovens forskrift om kart, stadfestet informasjon, arealformål og 

kommunalt planregister (kart- og planforskriften, Miljøverndepartementet, 2009) angir 

hvilke formål som kan benyttes ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Under formålet 

”bebyggelse og anlegg”, som er en av seks hovedkategorier av formål), angis 

underformålene  
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- fritidsbebyggelse 
- fritidsbebyggelse – frittliggende 
- fritidsbebyggelse – konsentrert  
- fritidsbebyggelse – blokk 

 
Areal for standplasser vil kunne inngå under nevnte formål om det ikke er ønskelig eller 

hensiktsmessig å avsette et geografisk nærmere definert areal for denne funksjonen. Ved 

ønske eller krav om å avsette et geografisk nærmere definert areal for denne funksjonen, 

vil det være hensiktsmessig å benytte underformålet ”andre typer bebyggelse og anlegg” 

eller ”annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg”. Vurderinger bør gjøres i samråd med 

forslagsstiller og planmyndigheten.  

Plan- og bygningslovens § 12-7 åpner for å knytte bestemmelser til reguleringsplaner. 

Bestemmelser kan i nødvendig ustrekning gis til reguleringsplaner for en rekke ulike 

forhold, inkludert ”utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og 

anlegg i planområdet” og ”funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, 

herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns 

særlige behov for leke- og uteoppholdsareal”. 

Også ved utarbeidelse av reguleringsplan legger plan- og bygningsloven til rette for 

medvirkning gjennom varsel om oppstart av planarbeid (§ 12-8) og offentlig ettersyn/høring 

av planprogram og forslag til plan (§§ 12-9, 12-10). Berørte renovasjonsaktører vil i denne 

sammenheng være tjent med å involvere seg i planleggingsarbeidet gjennom å fremme 

konkrete forslag til utforming, plassering og gjennomføring og/eller kommentere relevante 

deler av planforslaget. Ved formelle innspill, enten ved oppstart av planarbeid, offentlig 

ettersyn av forslag til planprogram og offentlig ettersyn av planforslag vil forslagsstiller 

være forpliktet til å referere og kommentere innspill. Eksempler på innspill vil kunne være 

konkret plassering av standplasser for å sikre god tilgjengelighet, utforming av 

standplasser og tilhørende vegadkomst og/eller etablering av bestemmelse som sikrer at 

det innhentes uttalelse fra berørt renovasjonsaktør ved senere utforming av situasjons-

/utomhusplan for fritidsbebyggelsen ved byggesøknad. 

Avhengig av omfanget av blant annet terrengtilpasning og konstruksjoner, vil det kunne 

være nødvendig med søknad om tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 for 

etablering av standplasser i forlengelsen av en reguleringsplan, ved gjennomføring av 

tiltakene som reguleringsplanen legger til rette for. 

4. Renovasjonsordning i spredt hyttebebyggelse 
Arealformål i gjeldende overordnede arealplaner og eventuelt reguleringsplaner for spredt 

fritidsbebyggelse vil kunne variere. Planbestemmelser vil kunne stille krav eller gi føringer 

knyttet til etablering av renovasjonsløsninger i områder med spredt hyttebebyggelse.  

Områder med spredt hyttebebyggelse vil ofte være definert som landsbruks-, natur- og 

friluftsområder (LNF-områder) i arealplaner. I utgangspunktet vil etablering av anlegg for 

avfallshåndtering og atkomstvei være i strid med dette formålet og kreve enten ny 

reguleringsplan, endring av reguleringsplan eller dispensasjon fra gjeldende arealplaner. 

Avhengig av omfanget av blant annet terrengtilpasning og konstruksjoner, vil det kunne 

være nødvendig med søknad om tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 for 

etablering av renovasjonsløsninger i områder med spredt hyttebebyggelse. 


