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1 Innledning, formål 
Arbeidet med denne planen for samordning av avfallshåndteringen i Moss, 
Rygge, Råde, Vestby og Våler ble satt i gang på grunnlag av vedtak i kommu-
neplanene 2011-2022 for kommunene i Mosseregionen. I tillegg har Vestby 
kommune deltatt i planarbeidet. 

Intensjonen med arbeidet har vært å utvikle en felles miljøvennlig avfallspoli-
tikk i regionen og å samordne kommunenes ønsker og behov overfor MOVAR 

Planen vil legge grunnlaget for MOVAR-kommunenes avfallspolitikk i perio-
den 2012-2021. 

Planen skal i hovedsak omfatte husholdningsavfallet, dvs. den delen av 
MOVAR og kommunenes avfallshåndtering som finansieres av det kommunale 
avfallsgebyret. Enkelte kommunale oppgaver innen avfallsfeltet, slik som for-
søpling, tilsyn, gravemasser og feiesand, er også belyst. Et sammendrag av dis-
se vurderingene er gitt i vedlegg.  

Hovedmålene i planen har et 10-års perspektiv, men resultatmål og strategier 
bør tas opp til ny vurdering gjennom en revisjon etter 4 - 5 år. 

Plandokumentet sendes til hver av kommunene, samt styret i MOVAR for be-
handling. Videre forankring av planen avgjøres av kommunene. 

Planen er utarbeidet av følgende plangruppe: 

Moss:   Knut Bjørndalen, Cecilie Kildahl, Helle Kristin Gjølme 
Rygge:   Einar Olavesen, Einar Uno Henriksen, André Øraas  
Råde:   Birgitte Glende Andreassen 
Våler:   Svein Olav Martinsen 
Vestby:   Geir Betten 
MOVAR:  Freddy Tangen, Ove Larsen, Marit S. Asklien 
 
Norsas AS ved Eirik Wormstrand og Reidar Seim har vært sekretær for arbei-
det.  

I forbindelse med prosessen er det blitt avholdt 3 møter i plangruppen.  
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Som grunnlag har Norsas utarbeidet 4 notater. Disse utdyper temaene som er 
berørt i planen. I disse notatene kan det forekomme avvik i forhold til tall-
grunnlag, målsettinger, vurderinger mv, sammenlignet med innholdet i denne 
planen. Dette på grunn av innspill og endringer som har kommet til i løpet av 
prosessen. 
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2 Grunnlag, avfallsmengder og rammevilkår 

2.1 Kommuner og demografiske forhold 
Tabell 1: Befolkningsgrunnlag basert på tall fra SSB pr.1.1.2011 

Kommune Innbyggere Areal, km2 Andel av innbyg-
gerne i tettsted 

Moss 30 265 63 99 % 
Rygge 14 426 74 89 % 
Råde 6 946 119 73 % 
Vestby 14 708 134 82 % 
Våler 4 573 257 52 % 
SUM / gj.snitt 70 918 647 88 % 
    
Selskapet har totalt sett en relativt høy andel av befolkningen i det som SSB 
definerer som tettsted. Moss kommune utgjør ca. 43 % av den totale befolk-
ningen i selskapet. Vestby kommune er i Akershus fylke, mens de andre kom-
munene er i Østfold. 

2.2 Avfallsmengder og gjenvinning 
Med grunnlag i statistikken fra 2010 er innsamlede og mottatte avfallsmengder 
som vist i figur 1 under. 

Totalt produsert de 5 kommunene ca. 34 000 tonn husholdningsavfall i 2010. 
Dette tilsvarer ca. 480 kg/innb. 

Av denne mengden gikk 33,6 % til materialgjenvinning, mens det meste av 
restavfallet gikk til energigjenvinning med høy energigjenvinningsgrad. Ut fra 
de sentrale myndigheters definisjon av "gjenvinning", hadde de fem kommune-
ne i 2010 en gjenvinningsgrad på hele 99,2 %. 

I tillegg til avfallstypene listet opp i figur 1 tar gjenbruksstasjonene i regionen 
også imot forbrukselektro, kuldemøbler, næringselektro, hvitevarer, kasserte 
dekk mv. Disse mengdene, som i 2010 til sammen utgjorde 791 tonn, er holdt 
utenfor statistikken og gjenvinningsregnskapet. Dette fordi det er egne retur-
ordninger for disse avfallstypene, der hoveddelen av avfallsstrømmen leveres 
direkte til forhandlere. 
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Figur 1: Husholdningsavfall totalt for de 5 kommunene 2010 som kg/innb. 

 

Figurene nedenfor oppsummerer innsamlingsgraden i de 5 kommunene, enkelt-
vis og totalt, sammenlignet med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Øst-
fold, /1/. 

Figur 2: Innsamlingsgrad glass-/metallemballasje (kg/innb). 

 

Gjennomsnittsverdien totalt for de 5 kommunene ligger godt over både lands-
gjennomsnittet og Østfold fylke. 
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Figur 3: Innsamlingsgrad papir, papp og drikkekartong (kg/innb). 

 

Gjennomsnittsverdien totalt for de 5 kommunene ligger over både landsgjen-
nomsnittet og Østfold fylke også for papp/papir/drikkekartong. 

Figur 4: Innsamlingsgrad plastemballasje (kg/innb). 

 

Rygge og Råde har ennå ikke satt i gang med innsamling av plastemballasje, 
mens innsamlingen også har vært i en startfase i de tre andre kommunene. 

Både landsgjennomsnittet og fylkestallet er også lavt fordi mange større kom-
muner ikke hadde satt i gang henteordning i 2010, og fordi henting av plastem-
ballasje heller ikke har vært særlig utbredt i Østfold for øvrig. Ellers i landet er 
det flere kommuner som ligger nærmere det dobbelte av landsgjennomsnittet i 
innsamlingsgrad. 
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Variasjonene mellom de fem kommunene bør ikke vektlegges i særlig grad si-
den noen i 2010 var i startfasen av den nye henteordningen, mens andre ikke 
var kommet i gang. 

2.3 Rammevilkår for avfallshåndteringen 

2.3.1 EU's rammedirektiv 
Dette rammedirektivet som ble vedtatt 2006 bekrefter avfallshierarkiet, der 
hvert land først av alt skal: 

1) forebygge at avfall oppstår, 

2) ombruke så mye som mulig, 

3) materialgjenvinne, 

4) energigjenvinne, 

5) deponere avfall som ikke er egnet til annen behandling. 

Videre opprettholdes "nærhetsprinsippet", der det enkelte land kan stanse en-
kelttransporter av husholdningsavfall uten annen begrunnelse enn at det er 
blandet husholdningsavfall. 

Direktivet fastesetter også følgende generelle gjenvinningsmål: 

 Mål om 50 % materialgjenvinning av glass, metall, papir og plastavfall  
 Mål om 70 % materialgjenvinning av BA-avfall  

 
Direktivet krever at medlemslandene skal sørge for at det innføres separat inn-
samling av papir, plast, metall og glass innen 2015. Innen 2020 skal 50 vekt-
prosent av disse avfallstypene ombrukes eller materialgjenvinnes. Sannsynlig-
vis vil man få regne disse avfallstypene under ett. Det vil si at man kan ombru-
ke/ materialgjenvinne mindre enn 50 prosent av én avfallstype, under forutset-
ning av at man kompenserer ved å ombruke /materialgjenvinne mer enn 50 pro-
sent av en eller flere av de andre avfallstypene. Det er i sum at 50 vektprosent 
av disse avfallstypene må gjenvinnes. 

Det har senere kommet signaler fra EU-kommisjonen i mai om at kravet om 
separat innsamling neppe vil bli tolket i ordets strenge forstand når det gjelder 
disse avfallstypene. Direktivteksten ansees således ikke til hinder for at man 
kan ha sentralsortering istedenfor kildesortering så lenge det blir tilstrekkelig 
grad av materialgjenvinning. 

Kommisjonen skal for øvrig lage nærmere rammer for beregning av gjenvin-
ningsgradene. 

Norske myndigheter anser at direktivet i store trekk er i tråd med eksisterende 
avfallspolitikk. Men strategiene i direktivet vil bli lagt til grunn i arbeidet med 
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ny stortingsmelding, og påfølgende endringer av regelverket på de punkter som 
dette anses som nødvendig. 

2.3.2 Nasjonale målsettinger 
I påvente av den nye stortingsmeldingen, der arbeidet skal igangsettes høsten 
2011, er det fortsatt St.meld. nr. 26 (2006-2007); "Regjeringens miljøpolitikk og 
rikets miljøtilstand" som gjenspeiler gjeldende nasjonale avfallspolitikk. I den-
ne meldingen er følgende miljømål er definert: 

Område Miljømål 

Redusert av-
fallsmengde 

Utvikling i generert mengde avfall skal være vesentlig lave-
re enn den økonomiske veksten. 

Mer avfall skal 
gjenvinnes 

Det tas sikte på at mengden avfall til gjenvinning skal være 
om lag 75 prosent i 2010 med en videre opptrapping til 80 
prosent, basert på at mengden avfall til gjenvinning skal 
økes i tråd med hva som er et samfunnsøkonomisk og mil-
jømessig fornuftig nivå. 

Farlig avfall skal 
tas hånd om og 
reduseres 

Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til 
gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behand-
lingskapasitet. Genereringen av ulike typer farlig avfall skal 
reduseres innen 2020 sammenlignet med 2005-nivå. 

 

Myndighetene har som målsetting at det innen utgangen av 2012 skal komme 
en ny stortingsmelding om avfall. I dette dokumentet skal en bl.a. utrede hvor-
dan vi kan redusere avfallsmengden, styrke retursystemene og utnytte avfallet 
enda bedre. Videre blir det sagt at avfallshåndteringen skal redusere utslippene 
av klimagasser og miljøgifter.  

Departementet har i brev høsten 2011 bl.a. bedt om utredning av hvordan det 
skal oppnås mer materialgjenvinning, og om et økt produsentansvar kan være et 
verktøy. Bl.a. er avfallstyper som matavfall, plast, tekstiler og småelektro nevnt 
konkret.  

Videre er spørsmål som finansiering av opprydding av forsøpling over avfalls-
gebyret, tilknytningsplikt for næringsaktører til rørbaserte innsamlingssystemer, 
samt mulighetene for økt gjenvinning av bygge- og anleggsavfall bedt belyst.   

2.3.3 Bransjeavtaler 
Det er inngått en rekke avtaler mellom Miljøverndepartementet og ulike bran-
sjer basert på prinsippet om produsentansvar. Bransjeavtalene er som oftest 
supplert med forskrifter. 
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Utgangspunktet er at produsenten skal sørge for innsamling, gjenvinning og 
sluttbehandling av avfall som oppstår når bransjens produkter kasseres og blir 
avfall. Det fastsettes innsamlingskrav og gjenvinningskrav til bransjene i % av 
kasserte og innsamlede mengder. 

Det er etablert slike returordninger for: 

• Emballasje (ulike materialtyper) 

• Batterier 

• Elektriske og elektroniske produkter 

• Bilvrak 

• Bildekk 

• PCB-holdige isolerglassruter 

I tillegg er det bransjeselskap for hhv glass- og metallemballasje som i hoved-
sak er etablert for å holde miljøavgiftene på denne typen emballasje så lav som 
mulig.  

Figur 5: Innsamlingav PCB-holdige isolerglassruter 

 

Også bransjeavtalene vil trolig bli tatt opp til vurdering i den nye Stortingsmel-
dingen nevnt over. 

2.3.4 Målsettinger for MOVAR IKS 
I sin strategiske plan for 2009 - 2012 har MOVAR bl.a. definert følgende mål-
settinger som er relevante for avfallssektoren: 
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• "MOVAR skal organisere og utføre renovasjonstjenestene slik at kvali-
tet og kostnadsnivå blir attraktive for regionens innbyggere uten at det 
går på bekostning av miljøet. 

• MOVAR skal arbeide for at materialgjenvinningsgraden for hushold-
ningsavfall eksklusive forbrenning av restavfall skal overstige 40 % in-
nen utgangen av 2009 og 45 % innen utgangen av 2012. 

• MOVAR skal øke servicegraden ved gjenbruksstasjonene samtidig med 
at det legges vekt på enda bedre sorteringsløsninger. 

• MOVAR skal bistå kommunene slik at de velger renovasjonsløsninger i 
miljøets interesse, for eksempel kildesorteringsløsninger. 

• MOVAR skal vedlikeholde og videreutvikle kontrollsystemer som av-
dekker eventuelle utslipp og bidrar til å identifisere kilden. 

• MOVAR skal videreutvikle mottaket for farlig avfall. 

• MOVAR skal produsere og utnytte avfallsbasert energi." 

2.3.5 Kommuneplaner i Mosseregionen 
I høringsforslaget til kommuneplan for Moss kommune for perioden 2011 - 
2022 er det følgende avfallspolitiske delmål: 

"Utvikling i total mengde avfall per innbygger i regionen skal reduseres i plan-
perioden 2010 - 2021." 

Til denne målsettingen er det følgende strategier: 

• "Redusere restavfall 2010 - 2021 med 10 % per innbygger. Øke mate-
rialgjenvinningen. 

• Energien som genereres fra avfallet skal så langt det er mulig benyttes i 
egen region. 

• Utarbeide felles avfallsplan." 

Den siste målsettingen er også tatt inn i høringsforslaget til kommuneplan i 
kommunene Rygge, Råde og Våler. 

Denne planens kommentar er at kommunene har få virkemidler til å påvirke 
hovedmålsettingen om reduksjon av totale avfallsmengder. Disse mengdene 
påvirkes i hovedsak av forhold utenfor kommunene og MOVAR sin kontroll. 
De nevnte strategiene er imidlertid tatt med videre i planprosessen. 
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2.3.6 Kommunale energi- og klimaplaner 
Av de fem kommunene er det kun Moss kommune som har fått utarbeidet og 
vedtatt en energi- og klimaplan. Denne planen ble vedtatt i 2010 og skal i følge 
forordet i planen legge det strategiske grunnlaget for kommunens arbeid med å 
redusere klimagassutslippene frem mot 2020.  

Avfall er ikke noe sentralt punkt i energi- og klimaplanen, men den gir imidler-
tid en del føringer for avfallsplanarbeidet. Bl.a. er det forordet sagt at energi- og 
klimaplanen skal følges opp med "separate handlingsplaner innenfor transport, 
Grønn kommune og avfall". 

I behandlingen i bystyret desember 2010 ble bl.a. følgende avsnitt flettet inn i 
vedtaket: 

"I arbeidet med avfallsplanen skal det legges til grunn løsninger for avfallbe-
handling og avfallsinnsamling som er langsiktig miljøøkonomisk og samfunns-
messig effektivt for regionen/kommune. Dette gjelder både valg av fraksjoner 
for kildesortering, men også etterbehandling og utnyttelse av avfallet som res-
surs." 

Dette vedtaket gir dermed innspill til måldiskusjonen og omfanget av avfalls-
planen. 
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3 Planens målsettinger 

3.1 Planens hovedmål 

 

 

3.2 Planens delmål 
For å utdype hovedmålene settes følgende delmål innen 2021: 

 Restavfallsmengden per innbygger reduseres med 10 % med 2010 
som referanseår. 

 Øke ressursutnyttelsen i avfallet, bl.a. gjennom å øke materialgjen-
vinningen til 40 vekt-% av generert mengde husholdningsavfall 
(33,6 vekt-% i 2010). 

 Bedre effektiviteten i innsamling og behandling, bl.a. gjennom mer 
ensartede oppsamlings- og innsamlingsløsninger, samt justerte lo-
kale rammebetingelser som fremmer fleksible løsninger på tvers av 
kommunegrensene. 

 Reduserte klimautslipp fra innsamling og behandling av avfall. 

 Øke kundetilfredsheten, bl.a. gjennom:. 

 tjenestetilbud som gjør det enkelt å gjøre rett 

 abonnenten skal føle at de bidrar til å redusere miljøulempene 

 fleksibelt tjenestetilbud. 

 Redusere negativ påvirkning av helse og miljø, herunder minimum 
innsamlingsgrad på 4,0 kg/innb for farlig avfall fra husholdninge-
ne. 

Innen 2021 skal kommunene i Mosseregionen redusere 
restavfallsmengden, øke ressursutnyttelsen av generert av-
fall, bedre effektiviteten i innsamling og behandling, bidra 
til å få miljøgifter ut av kretsløpet, redusere klimakonse-
kvenser samt øke kundetilfredsheten. 
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Når det gjelder målsettingen om innsamlingsgraden for farlig avfall, er tyngre 
bygge-/rivetyper som impregnert/kreosot trevirke, asbest, PCB/klorparafin-
ruter og ftalater ikke medregnet. Dette for at en ønsker å fokusere på den delen 
av det farlige avfallet som typisk oppstår fra husholdninger. Ut fra denne av-
grensingen hadde de 5 kommunene til sammen en innsamlingsgrad på 2,9 
kg/innb. i 2010. 

Figur 6: Utviklingen av restavfallsmengden i MOVAR siste 10 år, eksklusive 
gjenbruksstasjoner (kg/innb) 

 

Figur 5 viser at det totalt sett fra år 2000 til 2010 har vært en nedgang på meng-
dene restavfall fra renovasjonen (eksklusive gjenbruksstasjoner) på ca. 6 %. Fra 
2003 er derimot nedgangen vært på 13 %, mens den fra 2008 også har vært på 
ca. 6 %. I forhold til utviklingen de siste årene er dermed målsettingen om en 
nedgang i mengden restavfall på 10 % frem til 2021 en relativt ambisiøs mål-
setting. 

Det presiseres imidlertid at målsettingen også omfatter restavfall fra gjenbruks-
stasjonene, slik at referansemengden pr. 2010 er 261 kg/innb. For øvrig define-
res "restavfall" i målsettingen som summen av mengden restavfall levert til 
energigjenvinning og deponi. 
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4 Foreslåtte strategier og tiltak 

4.1 Innledning 
På grunnlag av målsettingene i forrige kapittel har en i planprosessen gått i 
gjennom de fleste relevante elementer i avfallshåndteringen for avdekke aktuel-
le tiltak. 

De foreslåtte tiltakene er funnet på basis av erfaringer i MOVAR og de 5 kom-
munene, anbefalinger fra bransjen, samt erfaringer fra sammenlignbare kom-
muner og avfallsselskaper.  

Vurderingene fremgår mer detaljert i to av notatene som er laget i planproses-
sen. I punktene nedenfor gjennomgås tiltakene tilknyttet hver av delmål. Da 
samme tiltak kan avhjelpe flere av delmålene, blir noen tiltak nevnt flere gang-
er. 

4.2 Delmål restavfall og ressursutnyttelse 

4.2.1 Oppsummering av målsettinger og tiltak 
Målsettinger restavfall og ressursutnyttelse 

• Redusere mengden restavfall pr. innbygger med 10 % 

• Øke ressursutnyttelsen i avfallet, bl.a. gjennom å øke materialgjenvin-
ningen til 40 % av generert mengde husholdningsavfall (33,6 % i 
2010). 
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Tiltak restavfall og ressursutnyttelse 

• Mottak av gjenstander til ombruk på gjenbruksstasjonene. 

• Innføring av tilsvarende hentesystem i Rygge og Råde som i Moss, Vestby 
og Våler. 

• Modernisering av gjenbruksstasjon Solgård. Flere konteinerplasser, rikti-
gere sortering og utvidet åpningstid. 

• Tilbud om henting av grovavfall. 

• Tilbud om kildesortering av papp/papir/drikkekartong, glass-/metall-
emballasje og eventuelt plastemballasje for alle hytteabonnenter. 

 

4.2.2 Ombruk 
På Solgård er det i dag et mottak av brukte sykler som en kommunal attførings-
bedrift tar imot til reparasjon.  

Det er et behov for en utvidelse av ombrukstilbudet til å omfatte flere typer 
brukbare ting. Omfanget av mottaket bør vurderes nærmere. Skal det være kun 
mottak eller mottak og salg, og hvilken grad skal en samarbeide med andre ak-
tører? Omfanget vil også ha betydning for arealbehovet til mottaket. 

Avfall Norge lagde i 2008 en veileder om ombruksløsninger ved gjenbruksstas-
joner, /2/. Det er i hovedsak følgende alternative tilbud innen ombruk: 

1 "Ta med det du vil ha": Det etableres et eget sted på gjenbruksstasjonen 
der folk kan sette i fra seg brukbare ting, og der 
andre fritt kan plukke med seg det de vil ha. Ved 
dette konseptet gjelder ikke kjøpsloven. 

2 Salg av gjenbruksgjen-
stander som de er: 

Samme konseptet som over bare at de som 
plukker varene med seg må betale for disse. 
Dette kan enten skje på gjenbruksstasjonen i 
regi av kommunen, eller på annet sted utenfor 
stasjonen, for eksempel i regi av andre. 

3 Reparasjon / oppgrade-
ring før salg: 

Her oppgraderes eller repareres varene før salg. 
Ved dette konseptet tas det kun imot ombruks-
varer ved stasjonen, mens de andre aktivitetene 
foregår andre steder. Det er enten en annen 
kommunal enhet, eller frivillige organisasjoner 
som overtar varene.  
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Rapporten anbefaler videre at en hall for levering av ombruksvarer bør plasse-
res i starten av en stasjon, dvs. som "første post" som kunden kommer til. Det 
bør være relativt god plass for parkering ved dette stedet. Dersom samme hall 
skal benyttes til omsetning, bør parkeringsarealet være enda romsligere. 

4.2.3 System for kildesortering 
Kommunene Moss, Våler og Vestby har følgende hentesystem i drift: 

• Restavfall i beholder hver uke. Standard 140 l, med unntak av Våler som 
har standard 240 l hver 2.uke.  

• Papp/papir/drikkekartong i beholder hver 4.uke. Standard 240 l. 

• Plastemballasje hver 4.uke, enten med beholder eller med bruk av plast-
sekk. 

• Glass-/metallemballasje i 140 l beholder hver 4.uke.  

Rygge vil med unntak av plastemballasje innføre samme system i løpet av 
2011, og Råde forventes å følge deretter. 

Som en følge av henteordningen for glass-/metallemballasje, vil alle kommu-
nene i løpet av få år avvikle returpunktene for denne fraksjonen. I Moss og Vå-
ler har avviklingen allerede skjedd. Alle kommunene har imidlertid returpunk-
ter for klær og sko som videreføres. 

Figur 7: 3-beholdersystem 

 

Hytter bør generelt ha tilbud om kildesortering av de samme avfallstypene som 
fastboende abonnenter. Dette vil si at de fleste fellespunkter for hytter bør ha 
mottak av papp/papir/drikkekartong, glass-/metallemballasje og eventuelt plast-
emballasje. Dette vil bidra til økt kildesortering og lavere mengder restavfall. 
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Gjennomgangen av innsamlingsgraden i punkt 2.2 viser at enkelte av kommu-
nene har et potensiale for en økt innsamlingsgrad både for papp/papir/ drikke-
kartong, plastemballasje og glass-/metallemballasje.  

Etter hvert som tilbudet blir mer ensartet og systemene har "satt seg" i alle 
kommuner, forventes det en forbedring i graden av materialgjenvinning for de 
aktuelle avfallstypene. 
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4.2.4 Modernisering av gjenbruksstasjon Solgård 
Avfall Norge gjorde i 2004 en studie av "gjenvinningsstasjoner" (dvs. det sam-
me som gjenbruksstasjoner), der formålet var kartlegging av erfaring og råd om 
gode løsninger, /3/. Fra denne rapporten er det følgende viktige konklusjoner: 

 God informasjon, personlig kontakt og oppfølging reduserer problem med 
”sniklevering”, og gir bedre kvalitet på sorteringen. 

 Nærhet til gjenvinningsstasjonen er viktig for bruksfrekvensen. I Danmark 
blir det anbefalt en maksimal avstand på 10 km. Her til lands må en de fles-
te steder godta en lenger avstand. 

 Åpningstidene bør være lette å huske, og det bør være anledning til å levere 
avfall etter normal arbeidstid og/eller på lørdager. 

 Driftspersonalet er ofte kommunens/avfallsselskapets eneste direkte kon-
taktpunkt mot abonnentene. Det er dermed viktig at personalet er service-
orientert. 

 Det anbefales brukerbetaling, blant annet fordi dette gir den mest rettferdige 
kostnadsfordelingen mellom abonnenter som benytter stasjonen ofte og de 
som leverer sjelden eller aldri. 

 Levering av farlig avfall bør skje ”over disk”, slik at en har god kontroll 
med hva som leveres, samt at sortering, emballering og deklarering kan skje 
mest mulig rasjonelt.   

Figur 8: Fra Solgård gjenbruksstasjon 
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I Mosseregionen er det kun to gjenbruksstasjoner, men siden lengste kjøreav-
stand fra et kommunesenter er ca. 18 km (fra Råde), anses tilgjengeligheten 
som tilfredsstillende.  

Anbefalingen om brukerbetaling er også tilfredsstilt, der dette ble innført alle-
rede i 1996. For øvrig antas det at punktene om informasjon, service og farlig 
avfall også er tilfredsstilt i store trekk. 

Anbefalingen om åpningstider er tilfredsstilt for begge stasjoner, men en utvi-
delse av denne, for eksempel i form av en ekstra dag med kveldsåpnet, vil trolig 
oppfattes som et bedre servicetilbud for mange. 

Kapasiteten på gjenbruksstasjonen på Solgård bør økes, både i forhold til tra-
fikkavviklingen og antallet oppstillingsplasser for konteinere. En forbedring i 
disse forholdene vil både kunne gi bedre tilgjengelighet og bedre sorteringskva-
litet. MOVAR har satt i gang utredning av dette. 

4.2.5 Innsamlingsløsning for grovavfall 
Grovavfall er ikke et entydig begrep, men en vid definisjon kan være alt avfall 
som ikke kan eller bør samles inn sammen med annet avfall fra husstandene, 
eller som ikke kan leveres til returpunkter eller andre ubemannede mottak for 
avfall fra husholdninger. For de 5 kommunene i Mosseregionen, vil dette si av-
fall som kan leveres ved gjenbruksstasjonene. 

I dag har kommunene tilbud om mottak av grovavfall ved Solgård og i Vestby i 
form av bemannede gjenbruksstasjoner. 

Det vurderes imidlertid å gi tilbud om mottak av grovavfall til flere samtidig 
som stasjonen ved Solgård er nær full kapasitetsutnyttelse både når det gjelder 
antall besøkende og antall avfallstyper. 

Generelle erfaringer fra ulike steder her til lands viser at ca. 30 % av hushold-
ningsabonnentene sjelden eller aldri benytter seg av tilbudet om gjenbruksstas-
joner. Hovedårsaken til at de ikke benytter seg av tilbudet er dels fordi de ikke 
har bil, og dels fordi de ikke har behov, for eksempel dersom en bor i blokk. 

Avfall Norge gjennomførte i samarbeid med Huseiernes Landsforbund (HLF) i 
2009 en utredning av innsamlingsløsninger for grovavfall, /4/. 

I denne rapporten ble innsamlingsordninger både i Danmark, Sverige og Norge 
kartlagt. Av de tre er det Danmark som har det høyeste servicenivået ved at 
innsamlingen de fleste steder er gratis, og det er mulighet for sortering i flere 
fraksjoner. I kommunene som har innført dette i Danmark er det typisk fra ca. 5 
ganger årlig i spredtbygde strøk og opptil 2 ganger i uken i byområder. 

Her til lands er det foreløpig ikke så mange avfallsselskaper som har tilbud om 
henting, men flere har dette under vurdering. 
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Trondheim kommune, Renholdsverket har en ordning der abonnentene kan be-
stille henting "når som helst", jf. utklippet fra Renholdsverkets nettsider neden-
for: 

Figur 8: Tilbud om kommunal "avfallstaxi" i Trondheim 
(www.renholdsverket.no) 

 

Tilbudet i Trondheim omfatter dermed også farlig avfall og EE-avfall, og synes 
i hovedsak å være selvfinansierende. 

Hos VESAR i Vestfold er det tilbud om henting 2 ganger i året som er basert på 
brukerbetaling med ca. kr. 350 pr. henting pr. 2011. Denne betalingen fakture-
res som et tillegg til renovasjonsgebyret. Det er også mulig å bestille et abon-
nement på henteordningen. VESAR legger også vekt på å hente på samme uke-
dag som annet avfall. 

For kommunene i Mosseregionen foreslås det at det innføres tilbud om henting 
av grovavfall. Men om dette tilbudet gis begrensede deler av året, som VESAR, 
eller hele året som i Trondheim, vil bli nærmere vurdert sammen med omfang 
av avfallstyper, organisering og brukerbetaling.  

4.2.6 Løsning for matavfall 
I første del av planprosessen ble det lagt til grunn et samarbeid med FolloRen 
om et MBT-anlegg som hovedløsning for behandling av restavfall inkludert 
matavfall, der matavfallsdelen skulle gå til behandling i et biogassanlegg. 

Etter en grundig vurdering ble det imidlertid besluttet å ikke investere i et 
MBT-anlegg, men heller videreføre dagens ordning med anbud på kjøp av be-
handlingstjenester for restavfallet.  

Renholdsverkets avfallstaxi 

Renholdsverket kan hente grovavfall, f.eks. møbler og hvitevarer, hjemme hos deg og bringe 
det til miljøriktig sluttbehandling. 

Pris pr. henting er kr. 375,- inkl. moms. Utover henteprisen tilkommer avgifter for sortering/- 
sluttbehandling av avfall. Dette utgjør kr 1,50 pr. kg. avfall. 

Prisen gjelder for henteoppdrag hos private husholdninger i Trondheim kommune der opplas-
ting av avfallet kan gjøres innenfor 15 minutter, og der kolliene kan håndteres av 1 person. 
Tidsforbruk utover 15 minutter belastes med kr. 187,50 pr. påbegynte halvtime. Henteopp-
drag som må betjenes av med ekstra bemanning utover sjåfør koster kr. 375,- pr. oppdrags-
time pr. ekstra person. 

MERK: 
Farlig avfall, EE-avfall (elektriske og elektroniske artikler), utsortert rent metall og utsortert 
rent papir hentes uten tillegg for sluttbehandlingsavgift. 

Maksimal mengde pr. henting er 300 kg. 
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I 2009 ble det vurdert etablering av eget biogassanlegg på Solgård for matavfall 
og avløpsslam. Disse planene er skrinlagt. 

MOVAR vil i planperioden arbeide aktivt med vurdering av alternative løs-
ninger. Det anses som lite realistisk med innføring av separat behandling av 
matavfallet de nærmeste årene.  
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4.2.7 Vurdering av måloppnåelse materialgjenvinning 
Det forbedrede tilbudet, bl.a. innen kildesortering, vil forhåpentligvis oppfylle 
målsettingen om minimum materialgjenvinning på 40 %.  

Ut fra avfallsmengdene i 2010, vises nedenfor et eksempel på mulig måloppnå-
else: 

Tabell 2: Skisse til økning for ulike avfallstyper for å oppnå målsettingen om 40 
% materialgjenvinning 

Fraksjon 2010 Mål Endring 

 Kg/innb. Kg/innb. Kg/innb. 
Papp/papir/drikkekartong/kartong 64,4 70,0 5,6 
Plastemballasje 2,3 6,0 3,7 
Glassemballasje 12,2 14,0 1,9 
Metallemballasje 1,4 2,0 0,6 
Tekstiler/sko 1,7 2,5 0,8 
Hageavfall 63,7 75,0 11,3 
Trevirke 48,0 55,0 7,0 
Impregnert trevirke 6,2 7,0 0,8 
Farlig avfall 2,9 4,0 1,1 
Plastfolie 0,5 1,5 1,0 
Metaller 12,4 15,0 2,6 
Gips 2,3 4,0 1,7 
SUM / gj.snitt 218 256 38 
    
Ut fra dette regneeksemplet tilsvarer målsettingen på 40 % en økning på ca. 30 
kg/innb. Med tillegg for økningen for treavfall og impregnert trevirke gir dette 
en total økning på ca. 38 kg/innb.  

Økningen for treavfall og impregnert trevirke bidrar ikke i særlig grad til øk-
ning av materialgjenvinningen siden dette i hovedsak vil gå til energigjenvin-
ning. Men økningen fra disse avfallstypene vil derimot bidra til målsettingen 
om å redusere mengden restavfall, samt øke klimagevinsten, jf. punkt 4.4. 

Overslag viser også at så lenge den totale avfallsmengden holder seg lavere enn 
ca. 495 kg/innb. (480 kg/innb i 2010), vil målsettingen om 40 % materialgjen-
vinning, også bidra til å oppfylle målet om 10 % reduksjon av restavfallet.  

Dersom totalmengden avfall overstiger 495 kg/innb, må materialgjenvinningen 
øke utover 40 % for å kunne tilfredsstille målsettingen om å avgrense mengden 
restavfall.  
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4.3 Delmål om mer effektiv innsamling og behandling 

4.3.1 Oppsummering av målsettinger og tiltak 
 

Målsetting effektiv innsamling og behandling 

• Bedre effektiviteten i innsamling og behandling, bl.a. gjennom mer 
ensartede oppsamlings- og innsamlingsløsninger, samt justerte lokale 
rammebetingelser som fremmer rasjonelle løsninger på tvers av 
kommunegrensene. 

Tiltak 

• Mest mulig felles ordlyd renovasjonsforskrifter. 

• Mer fleksibel renovasjon over kommunegrensene. 

• Felles løsning for henting og kildesortering.  

• Utforme veileder for nedgravde avfallsløsninger. 

• Utforming av kommunalteknisk norm for renovasjon med bl.a. konkrete 
krav til utforming av avfallsrom og dimensjonering av innendørs og uten-
dørs oppstilling. 

• Elektronisk henteregistrering for gebyrdifferensiering utredes nærmere. 

 

4.3.2 Renovasjonsforskrifter og gebyrdifferensiering 
Det er en del forskjeller kommunene i mellom både når det gjelder renova-
sjonsforskrifter og gebyrdifferensiering.  

Renovasjonsforskrifter med mest mulig felles bestemmelsene for alle 5 kom-
mune vil både åpne for mer rasjonelle renovasjonsløsninger og et mer enhetlig 
system. Abonnentene innen regionen vil føler seg likt behandlet. Et slikt tiltak 
vil dermed bidra til oppfylling av målsettingene både innen økt effektivitet og 
økt kundetilfredshet. 

For noen av kommunene er det en forholdsvis lang henteavstand i gjeldende 
renovasjonsforskrift. For å kunne oppnå en harmonisering og lavere renova-
sjonskostnader bør henteavstanden i disse kommunene reduseres. Dette kan for 
en del kunne føles som en reduksjon av servicenivået.  
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Alle kommuner tilbyr imidlertid lengre henteavstand mot betaling for de som 
ønsker dette. På sikt vil forhåpentligvis abonnentene oppleve dette som mest 
rettferdig og at det gir en best mulig sammenheng mellom servicenivå og pris. 

Kommunene har også ulike bestemmelser innen gebyrdifferensiering. De tre 
kommunene som har innført det nye hentesystemet, har det samme prinsippet 
om differensiering etter størrelse på restavfallsbeholderen og samme gebyr for 
utsorterte fraksjoner. Dette prinsippet bør også benyttes i Rygge og Råde når de 
innfører nytt kildesorteringssystem.  

Om gebyrnivået skal være likt i alle kommuner, eller om hver kommune skal 
bestemme gebyrnivå ut fra sine kostnader er i stor grad et politisk spørsmål. I 
BIR i Bergensområdet betaler for eksempel en abonnent i Bergen det samme 
som en abonnent i Vaksdal for samme tjenestenivå. Dette til tross for at Vaks-
dal er en mer grisgrendt kommune som det i praksis er dyrere å renovere.  

Uavhengig av hvilket prinsipp for gebyrfastsettelse som velges, vil en harmoni-
sering av renovasjonsforskrifter gi grunnlag for en bedre harmonisering av ge-
byrnivået. 

Dagens praksis med "stengte kommunegrenser" kan gi en mindre rasjonell re-
novasjonsordning, der renovatørene ikke kan optimalisere renovasjonsrutene på 
tvers av kommunegrensene.  

Større fleksibilitet og mest mulig harmoniserte renovasjonsforskrifter vil der-
med kunne gi mer rasjonelle løsninger og lavere kostnader. 

4.3.3 Henting og kildesortering 
Se omtale under punkt 4.2.3. 

4.3.4 Nedgravde avfallsløsninger 
Nedgravde avfallsløsninger er en fellesbetegnelse på oppsamlingsenheter etab-
lert under bakkenivå. Slike løsninger vil kunne ha følgende fordeler sammen-
lignet med vanlige beholdere: 

• Mer arealeffektivt. Nedgravde enheter kan redusere arealbehovet med 
ca. 80 %, sammenlignet med beholdersystem med for eksempel tre 
fraksjoner. I tillegg sparer man areal til avfallsrom, utgifter til vaktmes-
ter mv. 

• Bedre hygienisk standard, avfallet lagres kjølig under bakkenivå. Uten 
jevnlig rengjøring kan det imidlertid oppstå luktproblemer i forbindelse 
med innkaståpningen. 

• Bedre brannsikring og bedre universell utforming. 
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• Bedre estetikk. Et lavere antall synlige punkt som i de fleste tilfeller er 
utformet på en mer estetisk måte. 

• Sjeldnere tømming og som oftest bedre tilkomst gir en lettere renova-
sjon med lavere utslipp. 

• Tømmingen skjer mekanisk, mindre fysisk slitasje for renovatørene. 

Figur 9: Nedgravde enheter i Refsnesalleen 

 

Denne typen enheter er bl.a. etablert i Stavanger-området, Kristiansandsregio-
nen (Avfall Sør), Hias, IRIS (Bodø-regionen) og Trondheim kommune. Trond-
heim har bl.a. satt seg som mål at 50 % av avfall skal samles opp i nedgravde 
systemer, inkludert avfallssug. Det er i Stavanger-området omfanget er størst, 
der det pr. 2011 er ca. 1000 enheter.  

I Mosseregionen er slike løsninger foreløpig kun etablert på 8 lokaliteter, men 
etterspørselen er stigende. Omfanget er foreløpig for lite til rasjonell drift, slik 
at bruk av nedgravde løsninger foreløpig gir høyere driftskostnader enn ordinæ-
re beholderløsninger. 

Erfaring fra de større aktørene er at for å kunne sikre god styring med etable-
ringen og redusere de kommunale kostnadene, er følgende styringsdokumenter 
viktige: 

• En kommunalteknisk avfallsnorm med bl.a. konkrete krav til utforming 
av avfallsrom, og dimensjonering av innendørs og utendørs oppstilling. 

• Krav til renovasjonsteknisk plan i forbindelse med reguleringsplan / 
byggesak, der det skal dokumenteres at renovasjonsløsningen er rett 
dimensjonert og i samsvar med kommunalteknisk avfallsnorm. Dette 
gir kommunene anledning til dialog med utbyggerne om løsninger og 
bedre mulighet til kontroll. 
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• En veileder som regulerer utbygging og bruk av nedgravde enheter, og 
redegjør for ansvarsdelingen mellom MOVAR, kommunen og bruker, 
bl.a. når det gjelder investering, drift og gebyrfastsettelse. 

Dersom slike dokumenter blir utarbeidet vil dette sikre MOVAR/kommunene 
bedre styringsmuligheter i vekstfasen som forventes i årene fremover. En økt 
satsing på nedgravde beholdere vil på sikt bidra til bedre arbeidsmiljø for de 
som utfører renovasjonen. 

Det er også aktuelt at MOVAR/kommunene kjøper inn enhetlige nedgravde 
enheter for videresalg eller til "eget" bruk for hyttepunkter eller liknende. Dette 
gir mer enhetlige løsninger, samt sikrer MOVAR og kommunene bedre kontroll 
med de tekniske løsningene, samtidig som kostnadene pr. enhet blir lavere.  

4.3.5 Elektronisk henteregistrering 
Elektronisk henteregistrering er et felles begrep på elektroniske systemer der 
hver tømming av oppsamlingsenhet blir registrert automatisk eller manuelt, og 
der dataene lagres som grunnlag for statistikk eller fakturering. Det kan variere 
om systemene også registrerer vekt eller ikke. 

Slike systemer er satt i drift en del steder her til lands, men er har vesentlig stør-
re omfang i bl.a. Sverige og Danmark. Spesielt i Sverige har systemet "tatt av" 
de siste 2 årene. Avfall Norge har laget en erfaringsrapport om slike systemer 
som også gir anbefaling til innføring og bruk, /5/. 

Denne rapporten gir videre følgende argumenter for å velge et slikt system: 

 Det gir muligheten for en mer rettferdig gebyrdifferensiering, enten gjen-
nom registrering av antall tømminger eller ved vektregistrering. 

 Kan gi kunden økt fleksibilitet ved at de fortløpende kan vurdere hvor ofte 
avfallet skal tømmes. 

 Økt kundeservice ved at selskapet med større nøyaktighet og innen kortere 
responstid kan redegjøre for når beholderen ble tømt, årsak til avvik mv. 

 Identifikasjon av næringskunder, og da gjerne i kombinasjon med registre-
ring av vekt. Systemet gir da et mer driftsikkert opplegg for å skille mellom 
husholdningskunder og næringskunder på samme kjørerute. 

 Krever og gir større nøyaktighet av kunderegisteret. De fleste vil kunne av-
dekke kunder som tidligere ikke betalte gebyr ("gratispassasjerer"), samt vi-
te mer presist type abonnement som er i drift hos den enkelte kunde. 

 Bedre og mer presis statistikk som en kan dra nytte av internt eller mot 
kunder. 
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 Bedre kontroll med beholderparken. Oversikt over nøyaktig antall beholde-
re, i tillegg til at en får et bedre statistikkgrunnlag for planlegging av rein-
vesteringer. 

 Bedre kvalitetssikring av renovasjonen. Renovatøren får en mer presis rute-
plan, samtidig som oppdragsgiver får vite om beholderen er tømt eller ikke. 
Alle avvik og beskjeder blir kommunisert og lagret elektronisk noe som 
gjør hverdagen enklere både for oppdragsgiver og renovatør. 

 Systemet kan brukes som et mer presist grunnlag for avregning av renova-
sjonskontrakten, for eksempel på grunnlag av antallet faktiske tømminger. 

 Systemene gir et mer nøyaktig grunnlag for ruteplanlegging, både fra dag 
til dag og som grunnlag for å vurdere effektivisering av kjørerutene.  

Men en innføring vil kreve ekstra ressurser og det må forventes større eller 
mindre tilpasningsproblemer i prosessen. Da er det viktig at alle i organisasjo-
nen arbeider mot samme mål og at tilstrekkelige tid og ressurser stilles rådighet. 

Behovet for en lang planleggingshorisont og enhetlige innsamlingssystemer 
tilsier at MOVAR/kommunene bør avvente denne typen system. Det anbefales 
derfor at systemet utredes om 3 - 5 år, og at det eventuelt innføres nærmere 
2020. 

4.4 Delmål om reduserte klimautslipp 
 

Målsetting klimautslipp 

• Reduserte klimautslipp fra innsamling og behandling av avfall. 

Tiltak 

• Restavfall går til forbrenning med energigjenvinning, eller behandling med 
tilsvarende klimagevinst. 

• Kildesortert treavfall går til energigjenvinning med høy grad av energiut-
nyttelse. 

• Økt kildesortering og materialgjenvinning, jf. punkt 4.2.1.  

• Det utredes å sette krav til at renovasjonskjøretøyer benytter biogass eller 
naturgass som drivstoff. 
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De to første tiltakene innebærer en videreføring av dagens løsninger. Tiltakene 
innen kildesortering og materialgjenvinning er omtalt tidligere. 

Når det gjelder klimagevinsten som følge av økt kildesortering tas det utgangs-
punkt i målsettingen om en materialgjenvinningsgrad på minimum 40 %, samt 
en økning i innsamlet mengde treavfall og impregnert trevirke, jf. tabellen un-
der punkt 4.2.7: 

Tabell 3: Anslag for klimagevinst ved økning av materialgjenvinningen til 40 %  

Fraksjon 2010 Mål Endring Klima-
faktor, /6/ 

Klima-
gevinst 

 Kg/ 
innb. 

Kg/ 
innb. Kg/innb. Kg CO2/ Kg Tonn 

CO2 / år 
Papp/papir/ drikke-
kartong 64,4 70,0 5,6 2,50 988 

Plastemballasje 2,3 6,0 3,7 2,90 760 
Glassemballasje 12,2 14,0 1,9 0,01 1 
Metallemballasje 1,4 2,0 0,6 2,50 114 
Tekstiler/sko 1,7 2,5 0,8 17,00 1 008 
Hageavfall 63,7 75,0 11,3 0,00 0 
Trevirke 48,0 55,0 7,0 0,35 173 
Impregnert trevirke 6,2 7,0 0,8 0,35 21 
Farlig avfall 2,9 4,0 1,1 0,00 0 
Plastfolie 0,5 1,5 1,0 2,90 214 
Metaller 12,4 15,0 2,6 2,50 459 
Gips 2,3 4,0 1,7 1,50 183 
SUM / gj.snitt 218 256 38  3 921 
      
Klimagevinsten på ca. 3 900 tonn CO2/år tilsvarer det årlige utslippet fra ca. 
1.600 personbiler.  

Rapporten fra Avfall Norge er benyttet som grunnlag for de fleste verdier med 
unntak av tekstiler, der det er benyttet en svensk referanse. Rapporten fra Avfall 
Norge er basert på livssyklusanalyser der det er differansen mellom material-
gjenvinning og energiutnyttelse som er benyttet.  

Gevinsten ved materialgjenvinning sammenlignet med energigjenvinning vil 
selvsagt variere med energigjenvinningsgraden til aktuelle anlegget som benyt-
tes. Siden det ikke er formålstjenlig å legge føringer om et bestemt anlegg, be-
nyttes en gjennomsnittsverdi tilsvarende forbrenning ved et "typisk norsk" an-
legg. 

Verdien for tekstiler er basert på en artikkel der en på basis av livssyklusanaly-
ser har funnet at det er kun produksjon av aluminium som har høyere miljøpå-
virkning enn produksjon og transport av tekstiler, /7/. 
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Et annet tiltak til reduksjon av klimagassutslippet er dersom renovasjonsbiler 
går på biogass. Ved at hver renovasjonsbil kjører ca. 20.000 km/år, vil bruk av 
biogass gi en vesentlig reduksjon av klimagassutslippet. 

Bruk av biogass krever imidlertid sikker tilgang på gass, samt en akseptabel 
infrastruktur med fyllestasjoner. 

Renovasjonsbiler og busser i Fredrikstad og Oslo går på biogass som drivstoff. 
For Mosseregionen kan det for eksempel være aktuelt å bli forsynt fra Fredrik-
stad. Og om det ikke er mulig å skaffe biogass, kan naturgass være et aktuelt 
alternativ i en startfase. Fossil naturgass gir ingen klimagevinst, men gir et noe 
lavere utslipp av bl.a. NOX og partikler, og halverer støynivået sammenlignet 
med dieseldrift.  

Biler med gassmotor er noe dyrere i innkjøp enn dieselbiler. Den konkrete mer-
kostnaden ved bruk av biogass er imidlertid vanskelig å bedømme siden av-
giftsnivå, muligheter for statsstøtte og lokale distribusjonskostnader her vil spil-
le inn. Ut fra erfaringer fra biogass-systemer i drift, vil det være en kostnadsøk-
ning i området 6 - 8 % innen renovasjon.  

For å kunne få etablert en infrastruktur lokalt vil det trolig være en fordel om 
det også ble stilt krav til bruk av biogass/naturgass i bussene i området. Dette 
vil kunne gi en reduksjon i distribusjonskostnadene. 

Siden tiltaket kan ha kostnadsside, anbefales det at et eventuelt krav til bruk av 
biogass utredes nærmere både i forhold til mulig infrastruktur og CO2-kostnad.  
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4.5 Delmål om økt kundetilfredshet 

4.6 Kundetilfredshet 
 

Målsettinger kundetilfredshet 

• Økt kundetilfredshet gjennom: 

o Tjenestetilbud som gjør det enkelt å gjøre riktig 

o Abonnentene skal føle at de bidrar til å redusere miljøulempene. 

o Fleksibelt tjenestetilbud 

Tiltak 

• Felles system for kildesortering i alle kommuner, jf. punkt 4.2.3. 

• Innføre helårs hytterenovasjon i alle kommuner. 

• Modernisering av gjenbruksstasjon Solgård, samt vurdering av utvidelse 
av åpningstiden, jf. punkt 4.2.4. 

• Forbedret informasjon med bl.a. økt fokus på kildesortering og miljøfarlig 
avfall. 

• Bedre harmonisering av gebyrgrunnlaget, samt systemet for gebyrdifferen-
siering, jf. punkt 4.3.2. 

• Elektronisk henteregistrering for gebyrdifferensiering utredes nærmere, jf. 
punkt 4.3.5. 

 

De fleste tiltakene over er omtalt nærmere tidligere, jf. henvisningene over. 

Hytterenovasjon 

Alle 5 kommunene har sommerrenovasjon for hytter/ fritidsboliger. Dette inne-
bærer at felles oppsamlingsutstyr for restavfall blir utplassert til påske, og ord-
ningen varer fram til 1. oktober.  Det benyttes mest fellesbeholdere, men også en-
keltbeholdere / sekkestativ. 

En del hytteeiere har ytret ønske om helårs hytterenovasjon, siden hyttene i 
større grad benyttes hele året. Denne planen anbefaler helårs hytterenovasjon i 
alle kommuner. 
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Helårs hytterenovasjon vil gi et bedre og mer fleksibelt tilbud til hytteabonnen-
tene enn i dag, og er dermed i tråd med delmålet om et mer fleksibelt tjeneste-
tilbud. 

Et slikt tiltak vil også åpne for bedre og mer permanente oppsamlingsløsninger, 
for eksempel i form av nedgravde enheter. Tiltaket vil kunne koste noe mer, 
men neppe i vesentlig grad dersom det defineres en fast, og noe sjeldnere tøm-
mefrekvens i vinterhalvåret.  

Åpningstider gjenbruksstasjon 

Gjenbruksstasjonene på Solgård og i Vestby har kveldsåpent en gang i uken. 
Solgård har i tillegg åpent på lørdag, mens Vestby har kveldsåpent på onsdag 
og torsdag. Denne planen anbefaler at det vurderes utvidet åpningstid på 
Solgård, for eksempel kveldsåpent en ekstra dag. Dette vil øke tilgjengelighe-
ten, samt kunne bidra til økt sortering og innlevering av farlig avfall.   

Informasjon 

De fysiske tiltakene må følges opp av god informasjon dersom de skal være 
vellykket. 

Som en oppfølging av avfallsplanen bør det utarbeides en informasjonsplan 
med handlingsplan for aktivitetene innen informasjon i løpet av de nærmeste 3 
- 4 årene. 

Moss har i dag et felles kontaktpunkt for informasjon hvor abonnentene og 
andre kan få nødvendig informasjon avfall. Det ansees som formålstjenelig med 
færrest mulig kontaktpunkter. Det vil derfor være en fordel om de øvrige kom-
muner vurdere samarbeid på dette området. Det bør tilstrebes lengst mulig åp-
ningstid. Aktuelle tiltak som kan vurderes og prioriteres er kontaktpunkt for, 
både for telefon og internett, informasjons-/ og veiledningsmateriell, utvikling 
av nettsider, kommunikasjon av gebyr/priser, åpningstider mv, samt kampanjer 
for farlig avfall. 

Planen bør utarbeides som et samarbeid mellom alle som bidrar i informasjons-
arbeidet mot abonnentene. 
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4.7 Delmål helse og miljø 

4.7.1 Oppsummering av målsettinger og tiltak 
 

Målsettinger helse og miljø 

• Redusere negativ påvirkning av helse og miljø 

• Minimum innsamlingsgrad for farlig avfall på 4,0 kg/innb. 

Tiltak 

• Gradvis utvidelse av dagens tilbud innen farlig avfall med jevnlige kam-
panjer, mobile ruter, konteinere til borettslag, samt eventuelle henteord-
ninger ("Ring så henter vi"). 

• Vurdere utvidet åpningstid ved Solgård gjenbruksstasjon, for eksempel 1 
dag ekstra kveldsåpnet pr. uke. 

• Målrettet informasjon om farlig avfall, småelektro og medisinrester. 

• Krav i renovasjonsanbud til EEV, gear- og dekkstrykkindikatorer og øko-
kjørekurs. 

• Bedre rengjøring av avfallsbeholdere. 

 

4.7.2 Farlig avfall 
Kommunene i Mosseregionen har i dag kun tilbud om mottak av farlig avfall 
ved gjenbruksstasjonene. Med en innsamlingsgrad på 2,9 kg/innb. for farlig 
avfall utenom impregnert trevirke, asbest og PCB-ruter, ligger de 5 kommune-
ne nær landsgjennomsnittet på 3,0 kg/innb.  

Farlig avfall er en avfallstype som er viktig å ta ut av "kretsløpet" slik at det for 
de neste 4 - 5 år settes en målsetting på 4,0 kg/innb. Dette tilsvarer en økning 
på i underkant av 40 %.  

I følge ”Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall”, kap. 11 om Farlig 
avfall, har kommunen plikt til å etablere et tilstrekkelig tilbud for mottak av 
denne fraksjonen.  

Det er opp til kommunene å selv definere hva som kan regnes som "tilstrekke-
lig tilbud" ut fra lokale forhold. I en veileder fra KLIF er det imidlertid definert 
nærmere hva som kan regnes som tilstrekkelig (/8/). I samme veilederen er det 
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også sagt følgende om hvilke betingelser som bør være tilstede for å oppnå en 
høy innsamlingsgrad: 

 Nærhet; Det bør være en henteordning med henting minst en gong i året. 
Farlig avfall fra bedrifter må kunne leveres innen kommunen. 

 Åpningstider; Husholdningene må kunne levere farlig avfall minst to virke-
dager pr. uke, både innenfor og utenfor vanlig arbeidstid, alternativt lør-
dagsåpent i stedet for kveldsåpent. Bedrifter må kunne levere farlig avfall i 
løpet av vanlig arbeidstid minst to ganger pr. uke. 

 Informasjon; Minst en gang i året skal både husholdninger og bedrifter få 
informasjon om hva farlig avfall er, tilbudet til kommunen og hvilke farer 
uforsvarlig håndtering innebærer. 

I denne planprosessen er ulike tiltak og erfaringer fra andre steder her til lands 
kartlagt, bl.a. en erfaringsrapport fra Avfall Norge, /9/. 

I denne rapporten presiseres det bl.a. at det i tillegg til fysiske tiltak er viktig 
med målrettet informasjon om farlig avfall og mottakstilbudene. Spesielt har 
tidsbegrensede informasjonskampanjer vist seg å være effektive. 

Flere av ordningene kan benyttes i kombinasjon med hverandre. Erfaring viser 
for eksempel at informasjon i forbindelse med annonseringen av årlige henter-
under medfører at mer avfall leveres de bemannede mottakene. 

Til forskjell fra vanlig avfall som oppstår "jevnt og trutt", oppstår ofte det farli-
ge avfallet i større grad med ujevne mellomrom hos husstandene, for eksempel 
ved oppussing. 

Dette er trolig årsaken til at fleksible ordninger der husholdningene selv be-
stemmer når de ønsker å levere gir bedre resultater enn systemer med faste inn-
samlingsruter.  

Ubemannede mottak som bl.a. er i bruk i Bergen og Trondheim, er gunstige i 
forhold høy tilgjengelighet for publikum, men krever regelmessig oppfølging 
og klare ansvarsforhold. Siden en slik løsning også krever en vesentlig endring 
av eksisterende tilbud, anses det derfor foreløpig som lite aktuelt med et slikt 
tilbud i Mosseregionen. 

Enkelte av kommunene i regionen har tidligere prøvd ut både rød boks / hen-
ting, samt mobile ruter. Disse tilbudene ble avviklet bl.a. fordi de ble for lite 
benyttet i forhold til hva de kostet. 

Aktuelle tiltak for Mosseregionen er dermed: 

• Opprettholde dagens mottak ved gjenbruksstasjonene, men i en kombi-
nasjon med målrettet informasjon. 

• Rød boks til alle abonnenter i kombinasjon med en av de andre tiltake-
ne. 
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• Utplassering av konteinere hos borettslag som ønsker dette. 

• Mobile ruter.  

• "Ring så henter vi" - tilbud. 

• Utvidet tilbud for småelektro. 

Det kan også være aktuelt å differensiere tilbudet etter type bebyggelse. For 
eksempel en ring så henter vi - ordning i de spredtbygde delene av området, og 
mobile ruter i mer tettbygde områder. 

Alle tiltakene innebærer forholdsvis små investeringer slik at det er fullt mulig 
å justere strategier etter hvert som en vinner mer erfaring. 

4.7.3 Miljøkrav renovasjonsbiler 
Miljøkrav til avfallstransport er mest aktuelt innen renovasjon, siden det der 
benyttes biler som er utfører transport for MOVAR tilnærmet 100 % av tiden. 

Innen annen avfallstransport, for eksempel ved transport av restavfall til for-
brenning, vil strenge miljøkrav kunne gi for sterke bindinger for oppdragstaker, 
noe som igjen slår ut på konkurransen og kostnadsnivået. 

Ved at hver renovasjonsbil kjører ca. 20.000 km/år, vil lavere drivstofforbruk, 
lavere utslipp og eventuelt bruk av mer miljøvennlig drivstoff gi vesentlige re-
duksjoner i utslippet. 

Det foreslås dermed følgende tiltak, som defineres som krav i de neste kontrak-
tene innen husholdningsrenovasjon: 

• Alle biler skal oppfylle utslippskrav tilsvarende EEV-kravene gitt i EU-
direktiv. Disse kravene er en skjerpelse av Euro 5, med bl.a. 33 % re-
duksjon i partikkelutslippet. Kravene til NOX og CO2 er imidlertid 
uendret fra Euro 5. Kravet til EEV behøver imidlertid ikke gjelde for 
reservebiler, disse bør minimum være Euro 5 / Euro 4. 

• Alle biler skal ha gearskiftindikator og dekktrykksindikator. Dette er til-
tak som gir et lavere drivstoff-forbruk. 

• Alle sjåfører skal ha gjennomgått økokjørekurs, noe som også vil kunne 
gi lavere drivstofforbruk. 

4.7.4 Bedre rengjøring av avfallsbeholdere 
Tiltak for bedring av rengjøringen for avfallsbeholdere vil kunne bidra til redu-
serte luktulemper og mulige helseulemper. I hvilket omfang MOVAR og kom-
munene skal engasjere seg i dette må imidlertid vurderes nærmere. 
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5 Planens konsekvenser 

5.1 Omfang av vurderingene 
I dette kapitlet skal det redegjøres for planens konsekvenser for gebyrnivå, ser-
vicenivå og miljø.  

Hovedmålene i planen skal ha et 10-års perspektiv, mens resultatmål og strate-
gier revideres etter 4 - 5 år. Konsekvensene vurderes derfor for den første halv-
delen av planperioden. 

Konsekvensene må selvsagt vurderes på et forholdsvis grovt nivå, siden andre 
forhold enn planens målsettinger og strategier også vil påvirke gebyr og opp-
levd servicenivå. Dette gjelder for eksempel den generelle utviklingen i av-
fallsmengder, prisstigning, økonomiske rammebetingelser mv. 

5.2 Oppsummering av målsettinger og strategier 
foreslått i planen 

Nedenfor vises en oppsummering av forslag til tiltak for perioden 2012 - 2016 
med tidsplan, konsekvenser for henholdsvis gebyrnivå, servicenivå, kli-
ma/miljø, samt eventuelle tilleggsgevinster. 

Konsekvensene er ikke tallfestet, men gradert etter følgende skala: 

+ + Vesentlig høyere nivå 

+ Noe høyere nivå 

( + ) Marginal økning 

0 Ingen endring 

( - ) Marginal reduksjon 

- Noe lavere nivå 

- - Vesentlig lavere nivå 

 



Samordning av avfallshåndteringen i kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler - Plandokument 2012 - 2021 

H:\Planer - samfunn\M-T\Movar-fellesavfallspla2012-2021.docx 

37 

.  

Innen klima / miljø vil for eksempel en gradering på "+ +" gi en vesentlig for-
bedring sammenlignet med i dag. Tilsvarende gradering for gebyr innebærer en 
vesentlig økning, dvs. i størrelsesorden over 100 kr/abonnent.  
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Tabell 4: Tiltak, tidsplan, samt konsekvenser av tiltakene 

Forslag til tiltak Tidsplan 

Konsekvenser 

Gebyr Service Klima/ 
Miljø 

Tilleggs-
gevinst 

Mottak av gjenstander til 
ombruk på gjenbrukssta-
sjonene. 

Fra ca. 
2012 0 + + + 0 

Innføring av tilsvarende 
hentesystem i Rygge og 
Råde som i Moss, Vest-
by og Våler. 

Rygge 
fra 2011, 
Råde fra 
ca. 2013 

+  + +  + + 0 

Modernisering av gjen-
bruksstasjon Solgård. 

I drift fra 
ca.2013  + +  + + + 0 

Tilbud om henting av 
grovavfall. 

Første 
gang ca. 

2013 
( + )  + + + 0 

Tilbud kildesortering av 
for alle hytteabonnenter. 

Første 
gang ca. 

2013 
+ + + 0 

Mest mulig felles ordlyd 
i renovasjonsforskrifte-
ne. 

Vedtas 
2012, 

innføres 
fra 2013. 

- + / - Ingen 
endring 

Mer rett-
ferdig, ra-

sjonell 
innsamling 

Mer fleksibel renovasjon 
over kommunegrensene. 

Fra neste 
kontrakt, 

dvs. 
2014 

- 0 + Rasjonell 
innsamling 

Veileder for nedgravde 
avfallsløsninger. 

2012 / 
2013 0 0 0 

Arbeids-
miljø, es-

tetikk 

Kommunalteknisk norm 
for renovasjon. 2012 0 0 0 

Rasjonell 
forvaltning 
/ innsam-

ling 

Utredning elektronisk 
henteregistrering. Ca. 2015 0 (utred-

ning) 0 0 0 
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Forslag til tiltak Tidsplan 

Konsekvenser 

Gebyr Service Klima/ 
Miljø 

Tilleggs-
gevinst 

Restavfall til forbrenning 
med energigjenvinning, 
eller tilsvarende. 

Videre-
føres 0 0 0 0 

Treavfall til energigjen-
vinning med høy grad av 
energiutnyttelse. 

Videre-
føres 0 0 + 0 

Utrede krav om biogass 
eller naturgass som driv-
stoff for renovasjonskjø-
retøyer. 

Vurderes 
i 2012, 

evt i drift 
2014. 

0 (utred-
ning) 0 

+ + 
(ved 
drift) 

0 

Innføre helårs hyttereno-
vasjon i alle kommuner. 2014 ( + ) + + 0 0 

Utvidet åpningstid gjen-
bruksstasjon Solgaard. 

Vurderes 
i 2012, 

evt i drift 
2013 

+ + + + 0 

Forbedret informasjon 
med bl.a. økt fokus på 
kildesortering og miljø-
farlig avfall. 

2013 + + + + + 0 

Bedre harmonisering av 
gebyrgrunnlag, og sys-
tem for gebyrdifferensie-
ring. 

Fra ca. 
2013 0 + 0 Mer rett-

ferdig 

Gradvis utvidelse av til-
budet innen farlig avfall. 

Fra 
2.halvår 

2012 
+ + + + + 0 

Målrettet informasjon 
om farlig avfall, små-
elektro og medisinrester. 

Fra 2013 0 + + + + 0 

Krav i renovasjonsanbud 
til EEV, gear- og dekks-
trykkindikatorer og øko-
kjørekurs. 

Fra 2014 0 0 + 0 
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Forslag til tiltak Tidsplan 

Konsekvenser 

Gebyr Service Klima/ 
Miljø 

Tilleggs-
gevinst 

Bedre rengjøring av av-
fallsbeholdere 

Vurderes 
2012, evt 

i drift 
2013 

0 + + 0 

 

Når det gjelder fremdriftsplanen blir utforming av harmoniserte renovasjons-
forskrifter, og deretter vedtak av disse i 2012 en viktig forutsetning for videre 
framdrift av en del av de andre tiltakene. 

For øvrig antas det at en del av tiltakene må utredes og detaljplanlegges i 2012, 
og tas med i budsjettet for 2013 før de kan iverksettes.   

Ingen av tiltakene gir negativ miljøvirkning. Energigjenvinning av restavfall og 
treavfall gir positive miljøvirkninger, spesielt for klima, men siden samme til-
tak er i drift også i dag gir de ingen positiv endring sammenlignet med i dag.  

Ett unntak er likevel for økningen i mengden treavfallet på grunn av økt sorte-
ring, som gir en positiv klimaendring sammenlignet med at samme mengde blir 
disponert som restavfall.  

Tiltak som gir miljøgevinst kan grovt sett inndeles i følgende to kategorier: 

• Miljøgevinst som følge av bedre kildesortering og økt materialgjenvin-
ning. 

• Miljøgevinst som følge av lavere utslipp ved innsamling av avfall. 

I sistnevnte kategori er noe kortere innsamlingsruter på grunn av innsamling på 
tvers av kommunegrensene, og lavere drivstofforbruk på grunn av klokere kjø-
ring og mer optimalt trykk på dekkene. Virkningen av dette er imidlertid svært 
vanskelig å kvantifisere. 

Når det gjelder klimagevinsten som følge av økt kildesortering vises det til ta-
bellen i punkt 4.4. 

I tillegg til klimagevinsten, gir økt materialgjenvinning også gevinster for andre 
faktorer. Rapporten fra Avfall Norge, /6/, påpeker bl.a. at materialgjenvinning 
av papir gir vesentlige gevinster fremfor energigjenvinning både når det gjelder 
energiforbruk, forsuring, overgjødsling, smogdannelse, toksisitet, arealforbruk 
og utslipp av organisk materiale i avløpsvann. Tilsvarende gjelder også for de 
andre fraksjonene, spesielt for farlig avfall. 
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6 Ordliste og referanser 

6.1 Ordliste 
Avfall: Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander 

eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige 
løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, 
produksjon og renseanlegg m.v. 

Avfallsbehandling: Avfall til henholdsvis materialgjenvinning, 
energiutnyttelse eller sluttbehandling (destruk-
sjon, deponi). 

Avfallstype: Avfall sorteres i ulike kategorier av lik kvalitet, 
som farlig avfall, metall, papir, plast, våtorga-
nisk. 

Biogass: Sluttprodukt ved anaerob (uten tilførsel av oksy-
gen) nedbrytning av organisk materiale. Består 
hovedsakelig av metan og karbondioksid (CH4 , 
CO2). Energirik. Renset til "biometan" kan gas-
sen benyttes til drivstoff. 

EE-Avfall: Elektrisk- og elektronisk avfall. 

Energiutnyttelse: Å utnytte energiinnholdet i avfallet til produk-
sjon av elektrisitet og varme. 

Farlig avfall: Avfall som ikke kan behandles sammen med 
vanlig avfall fordi det kan medføre alvorlige 
forurensninger eller fare for skade på mennesker 
og dyr. 

Fraksjon: Se avfallstype. 

Gjenbruksstasjon: Betjent stasjon der kundene mot betaling eller 
gratis kan levere grovavfall, restavfall, farlig 
avfall og gjenvinnbare avfallstyper. 

Grovavfall: Større avfallstyper som møbler, sykler og riv-
ningsmateriale (trevirke, gips, metall). 
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Hentesystem: MOVAR / kommunen henter avfall hjemme hos 
kunden og bringer det videre til sorterings- og 
behandlingsanlegg. 

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

Kildesortering: Avfallet sorteres i ulike avfallstyper der avfallet 

oppstår, ved kilden. Som regel vil dette si 
hjemme hos forbrukeren/kunden. 

Kommunalteknisk norm 
for renovasjon: 

Støtteverktøy for tiltakshavere, kommunale 
saksbehandlere og andre aktører i plan- og byg-
gesaker for å sikre rasjonelle og funksjonelle 
avfallsløsninger. 

Materialgjenvinning: Andelen av totalavfallsmengden som utsorteres 
og hvor materialet utnyttes som råstoff i nye 
produkter. 

Mobil innsamling: Her: innsamling av farlig avfall fra privat hus-
holdning med lastebil etter på forhånd annonser-
te ruter og tidspunkt. 

Mosseregionen: Kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og 
Våler, som i fellesskap også eier det interkom-
munale VAR-selskapet MOVAR. 

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

Restavfall: Andelen av total avfallsmengde som er igjen når 
avfall til materialgjenvinning og farlig avfall er 
sortert ut. Leveres i hovedsak videre til et ener-
gigjenvinningsanlegg, men der ikke brennbart 
restavfall går til deponi 

Returpunkt: Felles ubetjente containere og beholdere hvor 
kunden kan levere definerte og gjenvinnbare 
avfallstyper. 

Sluttbehandling: Andelen av total avfallsmengde som ikke blir 
benyttet til verken materialgjenvinning eller 
energiutnyttelse. 
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6.2 Referanser 
/1/ SSB (2011): "Tabell 2: Hushaldsavfall utsortert til attvinning, etter mate-

riale. Fylke". www.ssb.no/emner/01/05/10/avfkomm/tab-2011-06-24-
02.html. 

/2/ Avfall Norge, Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning 
(2008): Gjenbruksløsninger – på eller i tilknytning til gjenvinningsstasjo-
ner - Veileder. Rapport nr. 4/2008. 

/3/ Avfall Norge, tidl. NRF (2004): Gjenvinningsstasjoner. En vurdering av 
brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet. Rapport nr. 7/2004. 

/4/ Avfall Norge, Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning / 
Huseiernes Landsforbund (2009): Henteordninger for "grovavfall" fra 
husholdninger. Rapport nr. 1/2009. 

/5/ Avfall Norge, Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning 
(2010): Prosjekt elektronisk henteregistrering. Rapport nr. 1/2010. 

/6/ Avfall Norge (2009): Klimaregnskap for avfallshåndtering, fase I og II. 
Veileder. Rapport nr. 5/2009.  

/7/ Tidsskriftet "Avfall och Miljø" (2010): "Textil viktig men svårt att 
återvinna". Artikkel i nr. 5 - 2010. 

/8/ KLIF, tidl. SFT (1999): Tilstrekkelig tilbud om mottak av spesialavfall – 
Veileder til kommunene. TA-1665. 

/9/ Avfall Norge, Arbeidsgruppe for farlig avfall (2003): Evaluering av inn-
samlingsløsninger for farlig avfall frå husholdningene. Rapport nr. 
6/2003. 

 

http://www.ssb.no/emner/01/05/10/avfkomm/tab-2011-06-24-02.html
http://www.ssb.no/emner/01/05/10/avfkomm/tab-2011-06-24-02.html
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7 Vedlegg 

7.1 Sammendrag av notat om kommunale oppgaver 
og regelverk 

7.1.1 Forurensnings og avfallslovgivningen 
Kommunen har flere roller i forhold til forurensningsloven (FL). Gjennom lo-
ven pålegges kommunen for det første en rekke plikter som skal overholdes, 
som for eksempel plikt til innsamling av forbruksavfall, og plikt til å ha til-
strekkelig beredskap mot akutt forurensning. Dernest er kommunen forurens-
ningsmyndighet og skal opptre i rollen som offentlig myndighetsutøver i med-
hold av loven. Kommunen kommer imidlertid også i forurenserens rolle bl.a. 
når den søker om tillatelse etter § 11 for kommunale anlegg for forbrenning av 
avfall eller for utslipp av kommunalt avløpsvann. For å opptre korrekt i de for-
skjellige rollene, er det viktig at kommunen har et bevisst forhold til hvilken 
rolle som utøves og hva den innebærer. I den grad kommunen opptrer som 
myndighetsutøver, er det dessuten svært viktig at kommunen kjenner til hvilke 
rammer som gjelder for utøvelse av myndighet etter loven. 

Kommunene er delegert myndighet etter FL § 7 fjerde ledd for å motvirke for-
urensning fra lagring av brukte gjenstander.1 Forurensningsmyndighet kan på-
legge den ansvarlige å treffe tiltak for å hindre forurensning, treffe tiltak for 
stanse, fjerne eller begrensevirkningen dersom forurensningen har inntrådt og 
til å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen. 

Myndigheten retter seg mot ulovlige avfallsplasser (typisk såkalte villfyllinger 
og lagerplasser for avfall). Ulovlige avfallsplasser rammes av forsøplingsforbu-
det i FL § 28. Det fremgår at ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller trans-
portere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til ulempe for mil-
jøet. 

Kommunenes myndighet omfatter også oppsamlingsplasser for brukte gjen-
stander (for eksempel kjøretøyer). Disse kan medføre fare for forurensning og 
dermed representere et brudd på forbudet mot å forurense i FL § 7 første ledd 

                                                   
1 Miljøverndepartementet - Delegering av myndighet etter forurensningsloven til kommu-
nene - lagring av brukte gjenstander som medfører fare for forurensning. Datert 2. desem-
ber 2009 
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selv om gjenstandene ikke nødvendigvis er å anse som avfall i forurensningslo-
vens forstand. 

Kommunen har også et ansvar for å sikre at forsøplingsforbudet i FL blir over-
holdt, og kan blant annet gi pålegg om fjerning av eller opprydding i avfall.  
(FL § 37 første og annet ledd). Kommunens myndighet til å kreve opprydding 
forutsetter at det er tale om "avfall" slik dette begrepet er definert i FL § 27 
første ledd.  

Den som driver dagligvarehandel, bensinstasjon, kiosk og liknende utsalgssted 
skal sørge for oppsetting av avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet og tøm-
ming av disse. Den som driver leirplass eller annet turistanlegg har også plikt til 
å sette opp og tømme avfallsbeholdere. Den som driver slik virksomhet skal 
også foreta nødvendig opprydding i området. Arrangør av tilstelning eller stev-
ne skal sørge for nødvendig opprydding etterpå så langt dette ikke påhviler den 
som driver slik virksomhet. Kommunen kan i det enkelte tilfelle gi de pålegg 
som er nødvendige til gjennomføring av disse reglene. (FL§ 35). 

Kommunen skal sørge for oppsetting og tømming av avfallsbeholdere på ut-
fartssteder og andre sterkt besøkte offentlig steder hvor det må regnes med at 
avfall vil bli gjensatt. I tilknytning til tømming skal det foretas rimelig oppryd-
ding i området. Denne plikten gjelder ikke dersom noen andre har slik plikt 
som beskrevet ovenfor. 

Kommunen er også forurensningsmyndighet når det gjelder åpen brenning og 
brenning av avfall i småovner.2 (Delegert av Miljøverndepartementet medhold 
av FL § 9). 

Kommunen velger selv om den ønsker å fastsette en forskrift. Forskriften gir 
kommunen muligheter til å snevre inn hva som skal være tillatt avfallsforbren-
ning. Dette kan gjøres gjeldende for hele kommunen eller en avgrenset del av 
kommunen. Ved å fastsette en forskrift har kommunen også muligheter til å 
utvide hva som er tillatt avfallsforbrenning. 

Samtlige av landets kommuner er delegert myndighet etter FL § 48 første led til 
å føre tilsyn med at besitter av næringsavfall som ikke i art eller mengde skiller 
seg vesentlig fra husholdningsavfall håndterer dette forsvarlig.3 

Innenfor dette saksområdet får kommunen også myndighet til å: 

• Kreve nødvendige opplysninger av avfallsbesitter etter § 49 
• Utføre inspeksjon av eiendom og granske dokumenter og materiell 

letter § 50 
• Fastsette forskrift om gebyr etter § 52 a 

                                                   
2 Delegering av myndighet til kommunene etter forurensningsloven § 9. Forskrift av 
19.juli.2001 nr. 1706. 
3 Miljøverndepartementet: Tilsyn med besitter av næringsavfall - delegering av myndighet 
etter forurensningsloven, datert 5. des 2003 
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• Fastsette og frafalle tvangsmulkt etter § 73 
• Begjære påtale etter § 78 siste led 

 
Kommunens myndighet til å føre kontroll med besitter av næringsavfall, gjelder 
bare den delen av næringsavfallet som tidligere falt inn under forbruksavfall. 
Kommunen har således ikke myndighet til å fore tilsyn med besitter av annet 
næringsavfall, dvs. det avfallet som tidligere falt inn under begrepet produk-
sjonsavfall. 

Kommunen skal føre tilsyn med at byggavfall blir håndtert lovlig. 

Ved oppføring, samt utvidelse av bygning eller oppføring og utvidelse av kon-
struksjoner og anlegg dersom dette vil generere mer enn 10 tonn avfall skal an-
svarlig søker påse det foreligge avfallsplan. 

Det er en oversikt over avfallet som forventes å oppstå i forbindelse med det 
aktuelle tiltaket. Oversikten skal gjøre rede for planlagt håndtering og dispone-
ring av byggavfallet fordelt på ulike typer. 

Ved rehabilitering i form av fasadeendringer, vesentlige endringer og repara-
sjoner av bygninger som berører del av bygning som overskrider 100 m2 bruks-
areal, ved riving av bygning eller deler av bygning som overskrider 100 m2 
bruksareal eller ved rehabilitering eller riving av konstruksjoner og anlegg der-
som tiltaket generer mer enn 10 tonn avfall skal det foreligge både avfallsplan 
og miljøsaneringsbeskrivelse. 

Kommunen som tilsynsmyndighet skal føre tilsyn med at avfallsplaner og mil-
jøsanerings-beskrivelser er utarbeidet og følges. Når tiltaket er avsluttet skal 
ansvarlig utførende utarbeide en sluttrapport som viser faktisk avfallshåndte-
ring. Denne skal signeres og sendes til kommunen. Dokumentasjon fra avfalls-
mottaket skal vedlegges. Kommunen skal i henhold til plan- og bygningsloven 
og SAK 10.påse at de har mottatt sluttrapport for faktisk avfallshåndtering før 
ferdigattest gis. Kommunen har en god mulighet til å kontrollere om avfallet er 
riktig håndtert når de mottar sluttrapport for avfallshåndtering, men kommunen 
kan også kontrollere dette underveis i byggetiltaket. 

7.1.2 Helselovgivningen 
I tillegg til forurensnings og avfallslovgivningen er avfall en viss grad regulert 
av helselovgivningen, gjennom kommunehelsetjenesteloven. Fra 1.1.2012 vil 
ny folkehelselov erstatte kommunehelsetjenesteloven. 

Dagens kommunehelsetjenestelov har bestemmelser om miljørettet helsevern 
som omfatter ”faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha 
innvirkning på helsen”. Kommunale helsemyndighet kan treffe vedtak etter 
kommunehelsetjenesteloven selv om forholdet også er regulert etter forurens-
nings og avfallslovgivningen. 
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Kommunehelsetjenestens rolle er å fremme folkehelsen og bidra til gode mil-
jømessige forhold (Khl § 1-4, 2. ledd). Dette skal først og fremst skje gjennom 
å medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer 
hvis virksomhet har betydning for helsetjenestens arbeid.  

Kommunehelsetjenesten skal medvirke slik at helsemessige hensyn blir tatt i 
forbindelse med kommunal planlegging og bør også medvirke til utforming av 
tiltak for å fremme en forsvarlig avfallshåndtering. Dersom helsemessige hen-
syn ikke er godt nok ivaretatt kan kommunehelsetjenesten pålegge konsekvens-
utredning av forhold ved en eiendom eller virksomhet (Khl § 4a-5). 

For å kunne fremme folkehelsen, må kommunehelsetjenesten ha oversikt over 
helsetilstanden i kommunen og faktorer som kan påvirke helsen. Etter § 4a-6 
kan kommunen kreve å få opplysninger om miljøforhold ved en virksomhet. 
Dette kan omfatte både informasjon om avfallshåndteringen og krav om vars-
lingsrutiner.   

Som et sikkerhetsnett, er kommunehelsetjenesten gitt muligheten til å gi pålegg 
om retting (Khl § 4a-8) eller stansing (Khl §4a-10) av aktivitet, også selv om 
håndteringen er tillatt i henhold til forurensnings og avfallslovgivningen.  

Ny folkehelselov vil i stor grad være en videreføring av dagens kommunehelse-
tjenestelov, men vil i tillegg inneholde nye muligheter. Den viktigste endringen 
er muligheten for sanksjonering i form av ileggelse av overtredelsesgebyr hvis 
krav i henhold til vedtak ikke blir fulgt. 

Formål til forskrift om miljørettet helsevern er å fremme folkehelse og bidra til 
gode miljømessige forhold samt å å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, 
blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ inn-
virkning på helsen. 

Forskriften gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis 
forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. 

Kommunen skal ivareta hensynet til helse og trivsel i planlegging etter plan- og 
bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet lovverk.  

Kommunen skal ha oversikt over positive og negative faktorer i miljøet som 
kan innvirke på befolkningens helse i kommunen. Oversikten skal i tilstrekkelig 
grad omfatte:  

a) vurdering av aktuelle faktorer i miljøet, som for eksempel forurensning, 
støy, sosiale miljøfaktorer, ulykkesrisiko mv., og årsakene til deres opptre-
den  

b) vurdering av miljøfaktorenes helseeffekter på befolkningen  

c) forslag til mulige helsefremmende, forebyggende eller avbøtende tiltak.  
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Den instans i kommunen som får oppgaven skal på bakgrunn av sin oversikt 
over helsetilstanden og de faktorer som kan virke inn på denne, foreslå helse-
fremmende og forebyggende tiltak og gi råd og uttalelser om helsemessige for-
hold overfor både andre fagmyndigheter, som for eksempel plan- og bygnings-
myndighetene og forurensnings- og produktkontrollmyndighetene, virksomhe-
ter og befolkningen for øvrig.  

Kommunen skal føre tilsyn med at forskriften overholdes og treffe de nødven-
dige enkeltvedtak. 

Virksomheter og eiendommer skal planlegges, drives og avvikles, slik at blant 
annet forurensning i form av utslipp til luft, grunn eller vann skal ikke medføre 
fare for helseskade eller helsemessig ulempe og at avfall håndteres og oppbeva-
res på en helsemessig forsvarlig måte. Virksomheter skal også drives slik at 
luktplager som er til helsemessig ulempe for omgivelsene unngås.Forskriften 
krever at den ansvarlige for en virksomhet eller en eiendom skal sørge for at det 
innføres og utøves internkontroll for å påse at kravene i kapittel 3 og kapittel 4 
etterleves. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risiko-
forhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve kravene i 
denne forskriften.  

Den ansvarlige for en virksomhet eller eiendom skal av eget tiltak gi kommu-
nen opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på hel-
sen. Avdekkes forhold som gjør at forskriftens krav om helsemessig forsvarlig 
drift ikke etterleves, kan kommunen kreve retting etter kommunehelsetjeneste-
loven,4 før oppstart og utvidelse eller endring av virksomheten. 

7.2 Sammendrag om gravemasser og feiesand 

7.2.1 Gravemasser 
I forbindelse med graving oppstår det forurensede gravemasser dersom grunnen 
er forurenset. 

Forurenset grunn er definert som jord eller berggrunn der konsentrasjonen av 
helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte normverdier for forurenset 
grunn, eller andre helse- og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering må 
likestilles med disse. Grunn der konsentrasjonen av uorganiske helse- eller mil-
jøfarlige stoffer ikke overstiger lokalt naturlig bakgrunnsnivå i området der et 
terrenginngrep er planlagt gjennomført, skal likevel ikke anses for forurenset. 
Grunn som danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kon-
takt med vann og/eller luft, regnes som forurenset grunn dersom ikke annet blir 
dokumentert 

 

                                                   
4 Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-8 
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Normverdien er den konsentrasjon av et stoff i jord der risikoen for helse- eller 
miljøeffekter inntrer for de fleste stoffer. En konsentrasjon under normverdien 
viser at det ikke foreligger noen risiko verken for helse eller miljø. Over norm-
verdien kan det foreligge en risiko. Det er nødvendigvis ikke en risiko tilstede 
selv om normverdien er overskredet.  

Akseptkriterier kan beregnes med bakgrunn i hvilke eksponeringer mennesket 
(eventuelt miljøet) blir utsatt for i kontakt med en eller flere miljøgifter. Ekspo-
neringen vil variere med den arealbruken området har. Vanlige eksponeringer i 
grunnforurensning er oralt inntak av jord eller støv, hudkontakt med de samme, 
innånding av støv eller gass og inntak av drikkevann, grønnsaker eller fisk på-
virket av forurensning. 

Tilstandsklassene for forurenset grunn er en klasseinndeling med utgangspunkt 
i konsentrasjoner av miljøgifter i jord. De gir et uttrykk for hva KLIF regner 
som god eller dårlig miljøtilstand. Tilstandsklassene er basert på en risikovur-
dering av helse og gjenspeiler virkningen på mennesket. Denne klasseinnde-
lingen blir dermed et sett akseptkriterier for menneskets bruk av arealer med 
forurenset grunn.  

Omplassering av gravemasser vil normalt falle innenfor plan- og bygningslo-
vens5 søknads- og tillatelsessystem for tiltak, på eller i grunnen, jfr pbl § 20-1 
bokstav k (som gjelder vesentlig terrenginngrep) og bokstav l (som gjelder an-
legg av veg, parkeringspalass og landingsplass). 

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 
2. Kommunen skal samordne behandlingen av saker etter forskriften med be-
handlingen av saker etter plan- og bygningsloven. 

Før kommunen godkjenner en tiltaksplan må den sikre seg at nødvendige un-
dersøkelser er gjennomført og at anleggsarbeidene ikke fører til forurensning. 
Kommunen skal føre kontroll med at disponering av forurensede masser er for-
svarlig. 

Dersom forurensede gravemasser ikke disponeres på eiendommen, skal de i 
utgangspunktet leveres til godkjent deponi eller til behandlingsanlegg. Formålet 
er å sikre at områder med forurenset grunn ikke skal medføre uakseptabel hel-
se- og miljørisiko i omgivelsene.  

Det vil imidlertid være urimelig og unødvendig å kreve at naturlige masser som 
ikke er tilført noen forurensninger, og dermed ikke er påvirket av menneskelig 
aktivitet, skal disponeres på denne måten. KLIF kan derfor med hjemmel i for-
urensningsforskriftens, etter søknad gjøre unntak fra forskriften i det enkelte 
tilfelle. I en slik vurdering vil KLIF legge vekt på miljøkonsekvensene av tilta-
ket.  

                                                   
5 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), datert 27. juni 
2008 nr. 71 
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Forurenset masse som ikke disponeres på eiendommen, eller redisponeres med 
tillatelse fra KLIF vil falle inn under avfallslovgivningen. Det skal leveres til 
godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningslo-
ven.    

Ved levering av forurensede jord- og løsmasser til deponi skal det betales slutt-
behandlingsavgift dersom ikke området hvor de kommer fra i sin helhet ble 
forurenset før 1. januar 1999. Det betales ikke sluttbehandlingsavgift for ikke-
forurensede jordmasser til endelig avslutning av deponi eller som er nødvendig 
til jevnlig tildekking i tråd med retningslinjer gitt av forurensningsmyndighete-
ne. 

Kommunen hvor avfallet oppstår har som tidligere skrevet et ansvar for å sikre 
at disponering av forurensede masser er forsvarlig. De skal også sikre at kon-
troll, dokumentasjon og rapportering er tilfredsstillende fra tiltakshavers side. 

Et tettere samarbeid mellom eierkommunene og MOVAR om disponering av 
forurensede masser vil kunne forenkle kommunenes kontroll med disponering 
av disse massene. I sin enkleste form vil dette kunne bestå av en rapporterings-
rutine som innebærer at kommunene  rutinemessig rapporterer til MOVAR når 
det er lokaliteter hvor det oppstår forurensede masser som ikke disponeres på 
eiendommen, eller redisponeres med tillatelse fra KLIF. 

7.2.2 Feiesand 
Med feiesand menes sand som er benyttet til strøing av veier, gater og andre 
trafikkarealer. Ved gaterengjøring (vårrengjøring) feies dette opp og man får et 
avfall, Tilsvarende avfall får man ved tømming av sandfang. Utgangspunktet er 
at dersom besitteren av slik masse ikke kan dokumentere at massen er ren og 
forurensningsfri, skal den fraktes til et godkjent avfallsmottak. 

Det er svært usikkert hvordan dette disponeres i regionen. MOVAR sier at det 
ikke kommer til Solgård avfallsdeponi. Det synes å være ulik praksis rundt i 
landet. Flere steder brukes sanden på nytt til samme formål andre steder benyt-
tes den til ulike formål, for eksempel til strøing på turveier. Det synes også å 
være en utstrakt praksis at den disponeres på ulike former for fyllinger. I hvil-
ken grad de leveres til godkjente deponier har vi liten kunnskap om. 

Vi har ikke funnet mye dokumentasjon på hva en kan forvente å finne av for-
urensninger i brukt feiesand. 

Trondheim bydrift6 har vurdert gjenbruk av strøsand, samlet opp fra veier/gater 
og gang-/sykkelveier. Strøsand som har ligget en vinter i boliggater og på gang-
/sykkelveier har selv etter grundig vasking en relativt høy andel finstoff, men 
ikke partikler klassifisert som PM10. Finstoff finnes ikke i helt ny strøsand.  
Nivåene av miljøgifter, både tungmetaller og PAH i gammel strøsand er svært 
lave; alle prøvene ligger innenfor tilstandsklasse Meget god. 
                                                   
6 Gjenbruk av strøsand – anbefalinger og krav basert på kornfordeling og innhold av Miljø-
gifter, Trondheim kommune. Rapport nr. TM 2010/02 
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Strøsand brukt én vinter fra boligområder eller andre områder med lite trafikk, 
lav forurensningsbelastning i grunnen kan gjenbrukes. Dersom den skal brukes 
enda flere år, må sanden analyseres mhp kornfordeling først. Inneholder den 
PM10-partikler etter vasking bør den ikke brukes på nytt. Brukt strøsand fra 
sentrum og andre potensielt forurensede områder i byen må først analyseres 
mhp miljøgifter og vurderes iht nasjonale tilstandsklasser før den brukes på 
nytt. 

Undersøkelser av sandfangsand i Arendal kommune viste at 6 av 13 sandfang 
har PCB over grensene for ”mest følsom bruk”.  7 

I den grad brukt strøsand disponeres i strid med regelverket (villfyllinger) vil 
kommunen etter delegert myndighet etter forurensningslovens § 7 treffe nød-
vendige tiltak for å stanse eller fjerne avfallet. Da det offentlige selv er den 
størst brukeren av strøsand er det opp til kommunene selv å sørge for en til-
fredsstillende håndtering av eget avfall. 

 

 

                                                   
7 Deponering av “rene masser” Avfallsforum Sør 18.6.2008. Multiconsult AS. 
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