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1 FORORD
Etter forurensingsloven skal kommunene sørge for innsamling og behandling av
husholdningsavfall. Renovasjonsordningen for husholdninger i vår region har i hovedsak vært
uendret fra 2000. Den er godt innarbeidet og harmonisert med nasjonal avfallspolitikk. Det er
ikke krav i lov/forskrift til kommunene om å utarbeide avfallsplan. Det er likevel med jevne
mellomrom behov for kritisk gjennomgang og evaluering av målsettinger og ordninger.
Kommunene har derfor vedtatt å utarbeide felles avfallsplan for perioden 2013-2020, og at
denne skal behandles og vedtas i hver kommune som en kommunedelplan.
Forrige avfallsplan for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange ble vedtatt i 2006, og
planperioden var 2006-10. Den nye avfallsplanen har planperiode 2013-2020, med en
gjennomgang og oppdatering av planen midt i denne perioden (2015).
Avfallsplanen inneholder kommunenes mål og hovedstrategier for avfallshåndtering. Selve
planen har en valgt å holde på et nokså kortfattet og overordnet nivå. Plandokumentet
inneholder mål, hovedstrategier og de viktigste vurderinger bak disse. Det er angitt mål
innenfor perspektivene miljø, kunde og økonomi.
Avfallsplanen har en vedleggsdel som inneholder faglig bakgrunnsstoff. Her finner en
beskrivelse av nåværende avfallshåndtering, evaluering av gjeldende avfallsplan, beskrivelse
av rammebetingelser og utviklingstendenser, samt mer detaljerte faglige vurderinger.
Renovasjonsordningen og avfallshåndteringen i vår region administreres av Hias.
De 4 interkommunale selskapene GLØR IKS (Lillehammer, Øyer, Gausdal), GLT-Avfall IKS
(Gjøvik, Land, Toten), SØIR IKS (Elverum, Åmot, Trysil) og Hias IKS gjennomførte i 2011
et utredningsprosjekt med sikte på å vurdere framtidig organisering og struktur for
avfallssektoren i disse områdene. Utredningen er gjort i lys av generelle utviklingstrekk, nye
rammebetingelser, miljøkrav og muligheter for verdiskapning. Prosjektets anbefaling var at
selskapene fortsatt skal ha en aktiv rolle både innen husholdnings- og næringsrenovasjon, og
at det etableres et nytt avfallsselskap eid av de 15 kommunene som i dag er eiere av de 4
nåværende, interkommunale avfallsselskapene. Det gjenstår prosesser både i selskapene og
deres eierkommuner før det er klart om det blir et nytt selskap eller eventuelt andre former for
utvidet samarbeide mellom de nåværende selskapene. Et utvidet samarbeid i Innlandet kan ha
konsekvenser for husholdningsrenovasjonen i vårt område. Avfallsplanen vil likevel være det
dokument som angir kommunenes mål og strategier innenfor avfallssektoren og er dermed
førende også for et eventuelt framtidig selskap som omfatter et større geografisk område.
Eventuelle endringer i renovasjonsordningen som ikke er i henhold til avfallsplanen
forutsettes derfor behandlet særskilt i kommunene.
Arbeidet med avfallsplanen er gjennomført av en arbeidsgruppe under ledelse av en
styringsgruppe og med en politisk referansegruppe. Hoveddelen av planarbeidet har pågått i
perioden august 2010-desember 2011.
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Arbeidsgruppens medlemmer har vært:
Yngvar Pederstad
Reidar Aas
Per Even Johansen
Trond Arve Nilsen
Grethe Olsbye
Helge Bryhni
Terje Wikstrøm

Plan og utviklingssjef, Løten kommune (arbeidsgruppens leder)
Leder Teknisk drift og anlegg, Hamar kommune
Teknisk virksomhetsleder, Ringsaker kommune
Virksomhetsleder Kommunalteknikk, Stange kommune
Renovasjonssjef, Hias
Seniorrådgiver, Hias
Plansjef, Hias, (sekretær)

Fra august 2011 har også kommunalsjef Jørn Haugen og fungerende virksomhetsleder Knut
Hushagen fra Stange kommune deltatt i arbeidsgruppens møter, fordi Trond Arve Nilsen
sluttet i sin stilling 01.08.2011.
Styringsgruppens medlemmer har vært:
Svein M. Skaaraas
Martin Kulild
Gaute Arneson
Tollef Imsdalen
Jørn Strand
Stein Erik Thorud

Rådmann, Hamar kommune (til 01.06.2012)
Rådmann Hamar kommune (fra 01.09.2012)
Rådmann, Løten kommune (til 28.02.2011)
Rådmann Løten kommune (fra 01.03.2011)
Rådmann, Ringsaker kommune
Rådmann, Stange kommune

Referansegruppens medlemmer:
Frøydis Sund
Kristin Sletten
Mona Myrvang Nygaard
Ole Johan Hjelmstad
Benedichte O. Nymoen

Hamar kommune (til 31.12.2010)
Hamar kommune (fra 01.01.2011)
Løten kommune
Ringsaker kommune
Stange kommune

Planen er gjort gjeldende gjennom følgende vedtak i de enkelte kommuner:
Hamar kommunestyre
Løten kommunestyre
Ringsaker kommunestyre
Stange kommunestyre

19.06.2013
19.06.2013
29.05.2013
19.06.2013

sak 65/13
sak 20/13
sak 47/13
sak 30/13
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2 SAMMENDRAG
Avfallshierarkiet
Avfallshierarkiet angir en prioritert rekkefølge for hvordan avfallsproblemene skal løses, som
gjenspeiler myndighetenes politikk på dette området. Avfallshierarkiet innebærer at en først
skal søke å unngå at avfall oppstår. Deretter kommer i prioritert rekkefølge: Ombruk av
avfallet, materialgjenvinning, energiutnytting og deponering.

Det er tatt utgangspunkt i avfallshierarkiet, når det gjelder utforming av målsettinger i denne
avfallsplanen.
Hovedmål for avfallshåndteringen i regionen.
Hamarregionen skal ha en bærekraftig og kostnadseffektiv avfallshåndtering, fornøyde
avfallskunder, samt unngå forsøpling.
Resultatmål miljø


Økning i mengde husholdningsavfall i prosent skal være lavere enn gjennomsnittet
for hele landet.



Andel restavfall levert til energiutnyttelse, eksklusive våtorganisk (matavfall), skal
innen 2015 ikke være mer enn 20 % av innsamlet mengde husholdningsavfall,
fritidsbebyggelse inkludert. Det er mål om ytterligere reduksjon fram mot 2020.



Andel restavfall fra fritidsbebyggelse skal reduseres betydelig.



Utslippet av klimagasser på grunn av avfallshåndteringen skal reduseres i forhold
til dagens nivå fram mot 2020.



Innsamlet mengde farlig avfall fra husholdninger skal øke fram mot 2015 i forhold
2010-nivå.

 Kommunene skal framstå som rene og ryddige, uten ulovlige avfallsdeponier og
sjenerende forsøpling på offentlige steder, langs offentlige veger og ved
returpunkter og gjenvinningsstasjoner.


Estetiske forhold skal ivaretas ved utarbeidelse av løsninger for renovasjon.
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Resultatmål kunde


Kundetilfredsheten skal være bedre enn gjennomsnittet for de kommuner og
selskaper som deltar i Avfall Norges benchmarking.



Eksisterende anlegg og oppsamlingsløsninger skal tilfredsstille kravene til universell
utforming innen 2015.



Det skal som hovedregel etableres felles avfallsløsninger i nye utbyggingsområder
med konsentrert bebyggelse.

Resultatmål økonomi og gebyrnivå
 Gebyrene skal være lavest mulig med utgangspunkt i oppfyllelse av mål i denne
planen, og ikke høyere enn gjennomsnittet i de kommuner/selskaper som deltar i
Avfall Norges benchmarking.
 Ved varierende standard eller nivå på tjenesten mellom kommuner skal den enkelte
kommunes andel av Hias’ kostnader stå i forhold til den tjeneste som gis.
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3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN
2012-2020.
3.1

Avfallshierarkiet

Avfallshierarkiet angir en prioritert rekkefølge for hvordan avfallsproblemene skal løses, som
gjenspeiler myndighetenes politikk på dette området. Avfallshierarkiet innebærer at en først
skal søke å unngå at avfall oppstår. Deretter kommer i prioritert rekkefølge: Ombruk av
avfallet, materialgjenvinning fra avfallet og energiutnytting. Til slutt kommer deponering,
som er den minst ønskelige løsning. Både innen EØS og hos nasjonale myndigheter er
avfallshierarkiet retningsgivende for avfallspolitikken.

3.2

Hovedmål for avfallshåndteringen i regionen.

Effektmål:

Hamarregionen skal ha en bærekraftig og kostnadseffektiv
avfallshåndtering, fornøyde avfallskunder, samt unngå forsøpling.

3.3

Miljø

3.3.1 Avfallsmengder
Resultatmål:

Økning i mengde husholdningsavfall i prosent skal være lavere enn
gjennomsnittet for hele landet.

Status: I perioden 2005-2010 var økningen i vår region omtrent på nivå med resten av
Norge.
Begrensning av avfallsmengder ved å unngå at avfall oppstår og gjennom ombruk er høyeste
nivå i avfallshierarkiet. I tillegg til det miljømessige aspektet har økning i avfallsmengdene
også en økonomisk konsekvens. Økt avfallsmengde gir økte kostnader.
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Det nasjonale mål er at økning i avfallsmengden skal være vesentlig lavere enn økningen i
brutto nasjonalprodukt. Dette var også målet i forrige avfallsplan. Dette målet har vist seg
vanskelig å nå, både på nasjonalt og lokalt plan. Mengde generert avfall ser ut til å ha klar
sammenheng med utviklingen i materiell velstand. Kommunene og avfallsselskapene har
begrenset mulighet til å styre utviklingen i avfallsmengder. Påvirkning av befolkningen
gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid er det viktigste redskapet. En realistisk
målsetting på dette området vil være at økningen i avfallsmengden i regionen skal være
mindre enn landsgjennomsnittet. I de siste år har økningen i regionen vært omtrent som
landsgjennomsnittet, og målsettingen innebærer derfor et ønske om forbedring.
Ombruk kan omfatte salg, bytte eller reparasjon av brukte gjenstander. Hias vil i løpet av
våren 2012 utarbeide en ombruksstrategi som tar for seg hvordan selskapet kan bidra til mer
ombruk. Dette kan gjøres enten ved å stimulere private virksomheter og ideelle organisasjoner
eller gjennom egne tiltak i Hias.
Strategier

Gjennomføres
av

Konsekvens for
avfallsgebyr

Informasjon og holdningsskapende arbeid rettet mot
befolkningen gjennom ulike informasjonskanaler.

Hias

Ingen

Tilrettelegging for mer ombruk ved gjennomføring av
ombruksstrategi

Hias

Under utredning
– trolig liten

Påvirke myndighetene gjennom avfallsselskapenes
interesseorganisasjoner.

Hias

Ingen

Holdningsskapende arbeid : Skolebesøk på gjenvinningsstasjon
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3.3.2

Utsorteringsgrad

Resultatmål:

Andel restavfall levert til energiutnyttelse, eksklusive våtorganisk
(matavfall), skal innen 2015 ikke være mer enn 20 % av innsamlet mengde
husholdningsavfall, fritidsbebyggelse inkludert. Det er mål om ytterligere
reduksjon fram mot 2020.
Andel restavfall fra fritidsbebyggelse skal reduseres betydelig.

Status: I 2010 var prosentandelen 22 %, For fritidsbebyggelsen isolert var andelen 76 %.
Vurdering:
Materialgjenvinning er neste trinn i avfallshierarkiet, etter reduksjon av avfallsmengden.
Det nasjonale målet er at 80 % av avfallet skal gå til gjenvinning, energigjenvinning inkludert.
Selv om det er noe uklart hva dette målet innebærer i praksis, må det antas å være nådd for
vår region.
Vi har valgt å knytte resultatmålet til den andel av avfallet som leveres som restavfall til
energiutnyttelse. Dette er det som er igjen, når fraksjoner til materialgjenvinning, rene
fraksjoner til energiutnyttelse (treverk), og ubrennbart restavfall til deponi er tatt ut. Målet
innebærer at utsortering kan gjøres både ved kildesortering og sentralsortering.
Teknologiutviklingen går raskt mot stadig bedre og mer effektive metoder for utsortering og
gjenvinning. Dette vil gi ytterligere økt miljøgevinst og lønnsomhet ved utsortering. Det
synes å bli mer aktuelt at en del av utsorteringen til gjenvinning i framtida vil skje ved
sentralsortering etter at avfallet er samlet inn. Dette kan være aktuelt både som en delvis
erstatning for kildesortering (f,eks, plast, glass mm), og som sentralsortering av restavfall for
å ta ut gjenværende gjenvinnbart avfall.
Plukkanalyser tyder på at ca. 80 % av innholdet i restavfallet fra husholdninger i
Hamarregionen kan materialgjenvinnes. Det er derfor et potensial for ytterligere utsortering,
og det er 2 grunner til at dette bør tilstrebes: I tråd med avfallshierarkiet vil den miljømessige
gevinsten øke med økt utsorteringsgrad. Beregninger viser dessuten at for de fleste fraksjoner
vil utsortering til materialgjenvinning også ha en gunstig effekt på gebyrnivået, framfor
levering som restavfall til energiutnyttelse.
Resultatmålet om at andel restavfall, eksklusive våtorganisk, skal være maks. 20 % innebærer
at fraksjoner som plast, papir og papp fortsatt må sorteres ut og leveres til
materialgjenvinning. I vedlegg 7, ”Mer avfall til forbrenning?”, har arbeidsgruppen gjort en
vurdering om disse fraksjonene bør inngå i restavfallet og leveres til forbrenning med
energiutnyttelse i stedet for nåværende levering til materialgjenvinning. Fordelene med
levering til forbrenning er vurdert opp mot nasjonale myndigheters og EU,s retningslinjer om
at avfallshierarkiet skal tillegges stor vekt. Arbeidsgruppen konkluderer med at den beste
løsningen ut i fra nåværende situasjon og rammebetingelser er fortsatt levering av alle disse
fraksjonene til materialgjenvinning.
I fritidsbebyggelsen er restavfallsandelen så høy som 76 %, og det er derfor et potensial
for betydelig bedring av utsorteringen i disse områdene. Det er derfor tatt med en særskilt
målsetting om å redusere restavfallsandelen fra fritidsbebyggelsen.
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Strategier

Gjennomføres
av

Informasjon og holdningsskapende arbeid. Både
generelt og særlig rettet mot fritidsbebyggelse.

Hias

Konsekvens for
avfallsgebyr
Ingen
Liten

Økt tilgjengelighet på gjenvinningsstasjonene

Hias

(Lørdagsåpent hele året:
6 kr/abonnent pr. åpen
stasjon)

Utrede og evt. gjennomføre løsninger for å
redusere restavfallsmengden fra
fritidsbebyggelse innen 2013.

Hias og
kommunene

Må utredes

Vurdere og evt. innføre nye løsninger innen
innsamling og sortering.

Hias

Må utredes

Kommunene

Ingen

Gjennomføre kildesortering i kommunenes egne
virksomheter, spesielt skoler og barnehager, men
også offentlige plasser, parker ol.
(eksemplets makt).

Innføring av nye tekniske løsninger som for eksempel sentralsortering vil medføre store
investeringer. Kostnadene må avveies mot reduserte kostnader for avhending av gjenvinnbare
fraksjoner før investering vedtas.

Kildesortering ved Rollsløkka skole i Hamar.
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3.3.3 Klima
Resultatmål:

Utslippet av klimagasser på grunn av avfallshåndteringen skal
reduseres i forhold til dagens nivå fram mot 2020.

Status: Hias har pr. i dag ikke etablert system for føring av klimaregnskap.
Begrensing i mengde avfall og høy gjenvinningsgrad gir redusert energiforbruk fra fossile
energikilder, og er derfor de viktigste bidragene fra avfallssektoren for å redusere utslipp av
klimagasser. Målsettinger på disse områder er omtalt i kap. 3.3.1 og 3.3.2.
Andre kilder til utslipp av klimagasser gjennom avfallshåndtering er utslipp av bl.a. metan fra
avfallsdeponier, samt klimautslipp gjennom innsamling og transport av avfallet. Tiltak for
bedre utnyttelse av deponigassen som energikilde vil medføre kostnader. (Utredning pågår).
Bedre utnyttelse av gassen vil imidlertid også kunne gi økte inntekter eller lavere
strømkostnader, avhengig hva gassen brukes til.
Hias har pr. i dag ikke etablert system for føring av klimaregnskap. Det er vanskelig å sette
noe konkret resultatmål for reduksjon av utslipp av klimagasser før dette er gjort.
Gjennomføres Konsekvens for
av
avfallsgebyr

Strategier
 Øke utnyttelsen av deponigassen på Heggvin som
energikilde.

Hias

Under
utredning

 Effektiv og miljøvennlig innsamling og transport av
avfallet - også i forhold til klimautslipp.

Hias

Liten

 Søke klimavennlige løsninger ved behandling og
avhending av avfallsfraksjonene.

Hias

Liten

 Utarbeide årlig klimaregnskap for Hias, inklusive
fordeling på kommunene fra 2012.

Hias

Ingen

11

Avfallsplan 2013-2020
3.3.4 Farlig avfall

Innsamling av farlig avfall med ”Ella Miljøbil”.

Resultatmål:

 Innsamlet mengde farlig avfall fra husholdninger skal øke fram mot
2015 i forhold 2011-nivå.
 Mengde farlig avfall i restavfallet skal minst halveres og være under
50 tonn/år innen 2015.

Status: Innsamlet mengde var i 2011 ca. 1100 tonn. Mengde farlig avfall i restavfallet i vår
region ble i 2010 beregnet til ca. 100 tonn/år.
Nasjonale myndigheter har stort fokus på farlig avfall og at dette skal tas hånd om forsvarlig.
Innsamlet mengde farlig avfall pr. person i vår region er det dobbelte av gjennomsnittet for
hele landet. Innsamlet mengde farlig avfall fra husholdningene i regionen økte med 50 % i
perioden 2005-2010. Det meste (86 %) av denne økningen er impregnert treverk. Økningen i
innsamlet impregnert treverk har flatet ut de siste årene.
Selv om det fortsatt kan være noe farlig avfall ”på avveie”, synes potensialet for økt levering
av farlig avfall fra husholdningene til godkjent behandling å være begrenset. Selv om vi ligger
godt an i landsmålestokk, bør det fortsatt være en målsetting å øke innsamlet mengde farlig
avfall og redusere mengden farlig avfall i restavfallet.
Gjennomføres av

Strategier
Informasjon og holdningsskapende arbeid rettet
mot befolkningen gjennom ulike
informasjonskanaler.

Hias

Vurdere og evt gjennomføre bedre tilrettelegging
for levering av farlig avfall.

Hias

Påvirke lokalt næringsliv til mindre generering av
farlig avfall og til å levere farlig avfall til godkjent

Hias
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avfallsgebyr
Ingen
Liten
(40-100 kr/abonnent pr. år)
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mottak og behandling.
Påvirke myndigheter og næringslivet generelt
gjennom avfallsselskapenes
interesseorganisasjoner.

Hias

Ingen

3.3.5 Generell forsøpling
Resultatmål:

Kommunene skal framstå som rene og ryddige, uten ulovlige
avfallsdeponier og sjenerende forsøpling på offentlige steder, langs
offentlige veger og ved returpunkter og gjenvinningsstasjoner.

Status: Ulovlige avfallsdeponier, ulovlig avfallsbrenning og forsøpling på offentlige områder
og langs veger har fortsatt for stort omfang i vår region.
Gjennomføres Konsekvens for
av
avfallsgebyr

Strategier
Myndighetsutøvelse fra kommunenes side.

Kommunene

Inngår ikke i
avfallsgebyr

Tilstrekkelig med avfallsbeholdere og hyppig opprydding
på offentlige arealer.

Kommunene

Liten

Tilrettelegge for, og gjennomføre årlige ryddeaksjoner på
offentlige områder

Kommunene

Ingen

”Mjøsrensken” – Ryddeaksjon i regi av Hamar Naturskole
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3.3.6 Estetiske forhold
Resultatmål:

Estetiske forhold skal ivaretas ved utarbeidelse av løsninger for
renovasjon.

Avfallsløsningene er en del av ”det offentlige rom”, og det er viktig for helheten at også disse
har en god estetisk utforming. Dette gjelder både for offentlige arealer som parker, gater og
plasser, for gjenvinningsstasjoner og ubemannede returpunkter (småsamlere), samt for
avfallsløsninger for husholdningene. Spesielt bør det legges vekt på estetisk gode løsninger i
konsentrert bebyggelse.
Gjennomføres Konsekvens for
av
avfallsgebyr

Strategier
Legge vekt på estetiske forhold ved renovasjonsløsninger på
offentlige steder.
Legge vekt på estetiske forhold ved gjenvinningsstasjoner,
ubemannede returpunkter og avfallsbeholdere.
Legge vekt på estetiske forhold ved etablering
renovasjonsløsninger i konsentrert bebyggelse.

3.4

Kommunene

Ingen

Hias

Liten

Hias og
kommunene

Liten

Kunde

3.4.1 Kundetilfredshet
Resultatmål:

Kundetilfredsheten skal være bedre enn gjennomsnittet for de
kommuner og selskaper som deltar i Avfall Norges benchmarking.

Status: Kundeundersøkelsen 2010 viser at kundenes tilfredshet med renovasjonstjenestene
var omtrent på gjennomsnittet for de kommuner/selskaper som deltar i
organisasjonen Avfall Norges benchmarking.
Kundetilfredsheten var høyest i Stange og Løten og lavest i Ringsaker og Hamar.
Sammenliknet med andre kommuner og avfallsselskaper var abonnentene i vår region mindre
fornøyd enn gjennomsnittet med henting av avfallet og mer fornøyd enn gjennomsnittet med
prisen. Tilfredsheten med pris har likevel forholdsvis lav prosentverdi også hos oss.
Ulemper med våtorganisk avfall i varme sommerperioder antas å være en av årsakene til at
kundetilfredsheten ikke er høyere.
Kundeundersøkelsen 2010 viser at Hias har et godt omdømme i befolkningen og oppfattes
som et miljøbevisst, innovativt og nyskapende selskap med samfunnsansvar og moral.
Det er i prinsippet ikke noe i veien for at en kan ha fleksibilitet for de enkelte kommuner når
det gjelder tilbud om renovasjonstjenester. Et eksempel på dette er dagens ordning i
Ringsaker kommune, der abonnentene har maks henteavstand fra kjørbar veg på 30 meter,
mens det er 4 meter i de øvrige kommuner. Med hensyn på effektivitet for den videre
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håndtering av avfallet bør imidlertid antall fraksjoner være lik for alle kommuner når en ser
innsamling, småsamlere og gjenvinningsstasjoner samlet. Det kan imidlertid tenkes
fleksibilitet for den enkelte kommune når det gjelder henteavstand, papirinnsamling,
innsamling av farlig avfall mv. Type innsamlingsløsning i konsentrert bebyggelse kan også
tenkes å være fleksibel. For å få effektiv utnyttelse av spesialutstyr for tømming og transport,
kan det imidlertid være gunstig med like løsninger.
Gjennomføres Konsekvens for
av
avfallsgebyr

Strategier
Vurdere ukentlig henting av våtorganisk avfall i
sommermånedene

Liten
Hias og
kommunene (50 kr/år pr. abonnent)

Informasjon til abonnentene om tiltak for å unngå lukt
og hygieniske problemer

Hias

Ingen

Informasjon om nytten av innsamlingsordningene

Hias

Ingen

Økt tilgjengelighet på gjenvinningsstasjonene

Hias

Liten

Lage en ”meny” for valgfrie løsninger for de enkelte
kommuner og abonnenter:

Hias

Varierende*

*)

Gebyrendring ved økt fleksibilitet vil gjelde de kommuner/abonnenter som ønsker
høyere eller lavere nivå enn standard.

3.4.2

Universell utforming

Resultatmål:

Eksisterende anlegg og oppsamlingsløsninger skal tilfredsstille kravene
til universell utforming innen 2015.

Status: Innkasthøyden ved noen konteinere ved gjenvinningsstasjonene, samt ved
småsamlerne er for høy i forhold til kravet. Oppsamlingsenhetene ved de enkelte
husstander tilfredsstilller kravet til høyde. Noen forbedringer vedrørende skilting og
skrift kan gjøres.
I henhold til «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne»
som trådte i kraft 01.01.09 må krav til universell utforming tilfredsstilles for alle funksjoner i
samfunnet som er beregnet på allmennheten så langt det ikke medfører en uforholdsmessig
byrde for virksomheten. Plikten til universell utforming betyr at virksomhetene er ansvarlige
for å tilpasse og tilrettelegge de fysiske omgivelsene slik at flest mulige brukerforutsetninger
ivaretas uten særløsninger. Hovedløsningen skal imøtekomme alle brukerbehov. Dette kravet
vil også gjelde for avfallshåndtering, og ved nybygging eller hovedombygging må anlegg og
innretninger utformes i henhold til kravene om universell utforming.

Loven gir videre hjemmel til å fastsette forskrifter om oppgradering av eksisterende
bygninger, anlegg og uteområder rettet mot publikum (allmennheten). I regjeringens
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handlingsplan “Norge universelt utformet 2025″ legges en skrittvis og prioritert tilnærming til
grunn. De enkelte forskriftene vil fastsette frister for oppgraderingen.

Nåværende gjenvinningsstasjoner, småsamlere og andre returpunkter er ikke utformet spesielt
med tanke på universell utforming. I planprosessen er Kompetansegruppen for Universell
utforming i Løten kommune engasjert til å vurdere gjenvinningsstasjoner, småsamlere og
oppsamlingsenheter i forhold til kravene om universell utforming. Gruppen har vært på
Heggvin gjenvinningsstasjon og 2 småsamlere i Løten, samt sett på oppsamlingsenhetene for
de enkelte husstander. Rapport fra gruppen er vedlegg 10 til avfallsplanen. Konklusjonene er
at innkasthøyden ved noen konteinere ved gjenvinningsstasjonen, samt ved småsamlerne er
for høy i forhold til kravet i byggteknisk forskrift. Oppsamlingsenhetene ved de enkelte
husstander tilfredsstilller kravet til høyde. Noen forbedringer vedrørende skilting og skrift kan
gjøres.
Det foreslås at eksisterende renovasjonsanlegg og –innretninger skal tilfredsstille kravene til
universell utforming innen 2015. Dette vil i første rekke omfatte småsamlerne og de fleste
gjenvinningsstasjonene. Ettersom småsamlerne er ubetjente bør disse prioriteres foran de
bemannede gjenvinningsstasjonene ved tilretteleggelse for universell utforming. Universell
utforming må da vurderes som en del av en generell vurdering av småsamlerordningen.
Gjennomføres Konsekvens for
av
avfallsgebyr

Strategier
Tilpasse anlegg og løsninger generelt med hensyn på
kravene til universell utforming innen 2015, med
småsamlerne som høyeste prioritet.

Hias

Må utredes

3.4.3 Renovasjonsløsninger i konsentrert bebyggelse
Resultatmål:

Det skal som hovedregel etableres felles avfallsløsninger i nye
utbyggingsområder med konsentrert bebyggelse.

Status: I vår region er den nedgravde løsningen ”Molok” benyttet i flere år, bl.a. for
borettslag. Temaet er nå blitt aktuelt, og utredes, i forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplan for strandsonen i Hamar.
Utviklingen i retning av mer konsentrert boligbebyggelse medfører behov for å etablere andre
løsninger for oppsamling av avfall enn tradisjonelle avfallsdunker og konteinere, både av
estetiske hensyn og for å bedre tilgjengeligheten. Nedgravde løsninger, eventuelt i
kombinasjon med avfallssug er aktuelle løsninger i slike områder. Slike løsninger etableres
eller planlegges etablert nå i mange byer i hele Norge. I vår region er det mest aktuelle
prosjektet planene for utbygging i strandsonen i Hamar. I denne forbindelse har Hjellnes
Consult AS utredet 3 alternative løsninger for renovasjon for den framtidige, konsentrerte
bolig- og næringsbebyggelsen i området. Løsningene som er vurdert er tradisjonelle
oppsamlingsbeholdere, samt nedgravde beholdere både med tradisjonell tømming og
avfallssug. Konklusjonen i utredningen er at det bør velges en løsning basert på nedgravde
konteinere med tradisjonell tømming.
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”Molok” oppsamlingsenheter benyttes ved mange borettslag i vår region

Med denne utredningen som grunnlag bør det utarbeides generelle retningslinjer for
renovasjonsløsninger i konsentrert bebyggelse som både angir tekniske løsninger og
prinsipper for gebyrberegning og kostnadsfordeling mellom utbygger og Hias/kommunene.
De tekniske løsningene bør standardiseres for å gi god utnyttelse av eventuelt spesialutstyr til
innsamling.
Etablering av nye, moderne oppsamlingsløsninger i områder med tett bebyggelse vil ofte
medføre en høyere totalkostnad enn tradisjonelle renovasjonsløsninger, når en ser samlet på
investerings- og driftskostnader. Det er derfor viktig å ha klare bestemmelser for hvordan
slike merkostnader skal fordeles. Ofte er investeringskostnadene i oppsamlingsutstyret
(beholdere, konteinere mv.) høye ved slike løsninger. Mange kommuner har som prinsipp at
disse investeringskostnadene er en del av utbyggingskostnadene og ikke inngår i
gebyrgrunnlaget. Dette begrunnes bl.a. med at disse løsningene gir mindre arealbruk til
renovasjonsløsningene og et ryddigere nærmiljø. Det årlige avfallsgebyret vil da dekke
driftskostnadene for tømming, transport og avhending av avfallet. Et spørsmål som også må
avklares er om eventuelle merkostnader eller besparelser for Hias ved slike løsninger skal
fordelses kun til de abonnenter som har disse løsningene eller om de skal fordeles på alle
abonnenter.

Stavanger kommune - innkast til nedgravd beholder
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Gjennomføres Konsekvens for
av
avfallsgebyr

Strategier
Videreutvikle samarbeid med plan- og bygningsmyndigheter og utbyggere om renovasjonsløsninger og
bestemmelser for disse tidlig i planprosesser.
(reguleringsplaner).

Hias og
Kommunene

Ingen

Utrede og innføre alternative løsninger i konsentrert
boligbebyggelse i samarbeid med utbyggere og grunneiere
(ulike typer nedgravde løsninger, inklusive avfallssug).

Hias og
Kommunene

Liten

Utarbeide en veileder for renovasjonsløsninger for
konsentrert bebyggelse, både med standardiserte krav til
tekniske løsninger og regler for kostnadsfordeling og
gebyrberegning.

Hias og
kommunene

Ingen

3.5

Økonomi og gebyrnivå

3.5.1 Kostnader for renovasjon
Grovt sett er gebyrgrunnlaget for renovasjon delt i tre like deler:
1) Kostnader tilknyttet innsamlingsordningen (kundeservice, gjenvinningsstasjoner,
småsamlere, innsamlingsutstyr). Disse avhenger i stor grad av valgt
innsamlingsordning.
2) Kostnader tilknyttet transport (transport innsamlingsordning og transport av fraksjoner
til omlasting og sluttbehandling). Disse kostnadene blir i stort grad styrt av offentlige
anbud. Grad av stordrift og antall tonn pr. kjørte km. har betydning for kostnadene.
3) Inntekter og kostnader tilknyttet omlasting, sortering og avhending av
avfallsfraksjoner. Kostnadene avhenger av valgt løsning i aktivitet 1 (evt. motsatt) og
derav følgende investeringer og driftsopplegg. Markedsprisene på levering av avfallet
til behandling innvirker på kostnader, evt. inntekter.
Alle kostnadselementene kan bli påvirket av endringer i rammebetingelser. I tillegg vil
gebyret være avhengig av i hvilken grad infrastruktur også kan utnyttes til annen
inntektsgivende aktivitet.
De siste årene har det vært en strukturendring i bransjen som også har betydning for Hias, ved
at deponiene heretter i svært liten grad skal benyttes til husholdningsavfall. Hias eier i dag et
godt deponi, som bør utnyttes til næringsavfall til beste for innbyggere og næringsliv i
regionen og innlandet for øvrig.
3.5.2 Selvkost. Prinsipper for fordeling av Hias’ kostnader mellom kommunene
Gebyrene skal dekke kostnadene forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling,
transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Med kostnader menes både
kapitalkostnader og driftskostnader. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene.
For avfall som kommunen etter forurensningsloven har plikt til å samle inn, motta eller
behandle må gebyret ikke overstige kommunens kostnader (100 % selvkost).
Når det gjelder fordelingsnøkkel for Hias’ kostnader til de enkelte kommuner er prinsippet
følgende:
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- Kostnader for den delen av renovasjonen som omfatter ”henteordningen”, dvs.
restavfall, våtorganisk avfall og plast som hentes hos den enkelte abonnent fordeles på
kommunene etter antall abonnenter i hver kommune. Bakgrunnen for dette er at
hentekostnadene i stor grad er knyttet til abonnent (boenhet). Ringsaker kommune er
pr. i dag eneste kommune som har avvikende servicenivå på tjenesten, og Ringsaker
belastes da med merkostnaden ved høyere servicenivå (bl.a. økt henteavstand).
- Kostnader for bringeordningen, dvs. kostnader for småsamlere og
gjenvinningsstasjoner og transport og behandling av det avfallet som bringes hit
fordeles på kommunene etter antall innbyggere. Det føres ikke særskilt regnskap for
hver enkelt stasjon. Både småsamlere og bemannede gjenvinningsstasjoner defineres
som fellesanlegg, som eies og driftes av Hias.
Som alternativ til nåværende fordelingsnøkkel kan en tenke seg en kostnadsfordeling mellom
kommunene som kun baseres på antall innbyggere i hver kommune, både for henteordningen
og bringeordningen. Beregninger viser at forskjellen mellom alternativene er liten, og
nåværende prinsipper for kostnadsfordeling forslås videreført. Det bør imidlertid være
mulighet for særskilt beregning av kostnadene i konsentrert bebyggelse med felles
renovasjonsløsninger. Kommuner med avvikende servicenivå (f.eks. henteavstand) bør
fortsatt belastes i henhold til dette (jf. andre del av resultatmål nedenfor).
3.5.3 Resultatmål og strategier økonomi og gebyrnivå
Resultatmål: Gebyrene skal være lavest mulig med utgangspunkt i oppfyllelse av mål
i denne planen, og ikke høyere enn gjennomsnittet i de
kommuner/selskaper som deltar i Avfall Norges benchmarking.
Ved varierende løsning eller nivå på tjenesten mellom kommuner skal
den enkelte kommunes andel av Hias’ kostnader stå i forhold til den
tjeneste som gis.
Status: Resultatene fra Avfall Norges benchmarkingsprosjekt viser at gjennomsnittlig
gebyrnivå i vår region i 2010 ligger på 80 % av gjennomsnittet for de 18 deltakerne i
prosjektet.
På grunnlag av Statistisk Sentralbyrås kommunestatistikk KOSTRA er gjennomsnittsgebyret
for kommunene i Hamar-regionen i 2011 beregnet til 2.180 kr pr. abonnent. (Gebyret som er
innmeldt til KOSTRA er den hyppigst forekommende sats for en standardbolig på 120 m2
bruksareal.). Gjennomsnitt for hele landet var 2344 kr. pr. abonnent.
Strategier

Gjennomføres av

Tilstrebe effektiv drift av innsamlingsordningene.

Hias/kommunene

Ha effektive løsninger for behandling og avhending av innsamlet
avfall.

Hias

Utnytte etablert infrastruktur ved anlegget på Heggvin til
virksomhet innen håndtering av husholdningsavfall og til annen
inntektsgivende virksomhet.

Hias
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3.5.4 Gjennomføring av tiltak som medfører vesentlige endringer i
avfallsordningen og avfallsgebyr.
Avfallsplanen utgjør sammen med selskapsavtale og eiermelding de rammer kommunene
gjennom kommunestyrene trekker opp for eiernes styring av Hias. I henhold til
selskapsavtalens § 7 skal styret ved utarbeidelse av forslag til handlingsplan, langtidsbudsjett
og rammebudsjett legge til grunn de prinsipper og føringer som eierne har vedtatt i
eiermelding for Hias, kommunedelplaner innenfor VAR-området og vedtak fra
representantskapet, samt avtaler mellom selskapet og kommunene.
Gjennomføring av tiltak som er i henhold til mål og strategier i avfallsplanen og som
medfører ingen eller små konsekvenser for gebyrene, kan derfor gjøres innenfor Hias’
ordinære beslutningsprosedyrer for økonomiplan og årsbudsjett/handlingsplan.
Tiltak som går ut over de mål og strategier som er fastsatt i avfallsplanen må behandles på
samme nivå som avfallsplanen, dvs. på kommunestyrenivå. Dette kan være tiltak som får
konsekvenser for miljø eller kvalitet/servicenivå som ikke er i henhold til målene i
avfallsplanen. Det kan også være tiltak som blir utredet i henhold til avfallsplanen, der det
viser seg at tiltaket medfører en vesentlig økning i gebyrnivå. Slike tiltak blir å betrakte som
endringer i avfallsplanen og må formelt behandles i tråd med saksbehandlingsreglene for
endring av kommunedelplan.
Forberedelse av sakene må gjøres på administrativt nivå, og det er i denne sammenheng viktig
med god kommunikasjon mellom de administrative nivåene i kommunene og Hias. Faste
kommunikasjonskanaler vil være Teknisk koordineringsgruppe, samt informasjonsmøter i
forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan og budsjett. Utredning av tiltak som
representerer endringer eller avvik i forhold til vedtatt avfallsplan må gjøres i et samarbeid
mellom kommunenes og Hias’ administrasjon.
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Fra deponering til energiutnyttelse av restavfallet. Det nye forbrenningsanlegget i Trehørningen.
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Vedlegg 1

Vedlegg 1

Organisering av innsamling av husholdningsavfall i dag
1. Innsamling av husholdningsavfall
Hias administrerer innsamling av husholdningsavfall i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Ca 40.000
hustander deltar i den kommunale renovasjonsordningen. Det er henteordning for våtorganisk avfall
(hver 2. uke), plastemballasje og restavfall (hver 4. uke). Det er frivillig henteordning for papir, som
benyttes av ca. 5.300 abonnenter.
I tillegg kan husholdningene levere sortert avfall til 5 gjenvinningsstasjoner og 51 småsamlere.
Fraksjoner som kan leveres er:
-

Papir
Papp
Drikkekartong
Farlig avfall
Plast
EE-avfall (elektronikk og hvitevarer)
Hageavfall
Trevirke
Impregnert treverk
Metaller
Glass- og metallemballasje
Tekstiler
Møbler
Restavfall – ikke brennbart
Restavfall – til forbrenning

Alle fraksjoner, unntatt restavfall, kan leveres av husholdninger uten ekstra gebyr. Kostnadene dekkes
gjennom ordinært renovasjonsgebyr.
Selve innsamlingen og transporten av avfall er satt bort til privat transportør. Et unntak er transport av
farlig avfall fra gjenvinningsstasjonene til Heggvin.
Som en prøveordning er det åpnet for at private transportører kan ta oppdrag med å frakte
husholdningsavfall fra abonnenter til gjenvinningsstasjoner og levere avfallet til samme betingelser som
om det var abonnenten selv som leverte avfallet. Ordningen gjelder kun kjøretøyer med maks. 3,5 tonn
totalvekt.

2. Renovasjon i fritidsbebyggelse
Kommunal renovasjon av fritidsbebyggelse er innført i alle 4 kommunene og omfatter ca.
8.000 fritidsboliger. For 7.300 av disse administreres renovasjonsordningen av Hias gjennom
avtaler med kommunene. For ca. 700 hytter i Vang Allmenning og Løten-fjellet, har
allmenningene selv fått tillatelse til å administrere renovasjonsordningen. Disse tillatelsene
gjelder foreløpig ut 2016 for Vang Allmenning og ut 2015 for Løten Allmenning. Noen få
hytter i Stange har også privat renovasjonsordning etter tillatelse fra kommunen.
Renovasjonen er basert på at abonnentene bringer avfallet til oppsamlingsplasser for
konteinere.
Farlig avfall fra fritidsbebyggelse skal leveres til de ordinære gjenvinningsstasjonene.
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Ringsaker kommune:
Ved Benstigen returpunkt ved Sjusjøen er det konteinere for følgende fraksjoner:
-

Papir
Metall
Treverk
Impregnert treverk
Glass- og metallemballasje
EE-avfall/hvitevarer
Septik/privetavfall
Restavfall

Ved Lauvlia, Thingstadbrua, Bjønnåsbrua og Hamarsetra i Ringsakerfjellet er det
oppsamlingsplass for følgende fraksjoner:
- Metall
- Treverk
- Glass
- Restavfall
Ved Sjusjøen og øvrige deler av Ringsakerfjellet er det i tillegg 10 oppsamlingsplasser med
konteinere for restavfall.
Hamar kommune:
For hytteområdene i Vang Almenning i Hamar kommune er det oppsamlingsplass på Gåsbu for
følgende fraksjoner:
-

Treverk
Glass- og metallemballasje
Papir/papp
Plast
Restavfall

I tillegg er det en konteiner for restavfall ved Brumund.
Stange kommune:
I Stange er det 9 oppsamlingsplasser for restavfall.
Løten kommune:
I hytteområdene Løten-fjellet er det 6 oppsamlingsplasser. Antall fraksjoner varierer fra kun
restavfall til fraksjonene glass-/metallemballasje, papp/papir, våtorganisk og restavfall.
Ved Rokosjøen er det 3 oppsamlingsplasser for restavfall.
3. Innsamling av farlig avfall
Husholdninger kan levere farlig avfall gebyrfritt til de 5 bemannede gjenvinningsstasjonene, hvorav èn
er på Heggvin. Fra de 4 andre transporterer Hias det farlige avfallet til Heggvin. Kostnadene er lagt inn i
renovasjonsgebyrene.
Alle bedrifter skal levere sitt farlige avfall til godkjent mottaksplass på Heggvin eller til andre godkjente
innsamlere.
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Vedlegg 2

Rammebetingelser
1. Lover
Forurensningsloven

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (1981-03-13)
Forurensningslovens kapittel 5, §§ 27-37 er det grunnleggende regelverket for avfallshåndteringen.
Her foretas bl.a. en avgrensing av kommunenes plikt og ansvar for de 3 avfallstypene som loven
beskriver, husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall.
Andre lover
I tillegg til forurensningsloven berører en rekke andre lover den kommunale avfallsvirksomheten.
Noen av disse er:
 Helse- og omsorgstjenesteloven
 Smittevernloven
 Plan- og bygningsloven
 Produktansvarsloven
 Brann- og eksplosjonsvernloven
 Lov om offentlige anskaffelser
 Offentlighetsloven
 Forvaltningsloven
 Arbeidsmiljøloven

2. Sentrale forskrifter, retningslinjer og veiledere
Avfallsforskriften
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
Denne ble fastsatt med virkning fra 01.06.2004 med hjemmel i forurensningsloven og lov om
produktkontroll. Forskriften inneholder bl.a. bestemmelser om:
Kap. 1
Kap. 3
Kap. 4
Kap. 5
Kap. 6
Kap. 7
Kap. 8
Kap. 9
Kap.10
Kap.11
Kap.13
Kap.14
Kap.15

Kasserte elektriske og elektroniske produkter
Miljøskadelige batterier
Kasserte kjøretøy
Innsamling og gjenvinning av kasserte dekk
Retursystemer for emballasje til drikkevarer
Refusjon av avgift på trikloreten (TRI)
Refusjon av avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK).
Deponering av avfall
Forbrenning av avfall
Farlig avfall
Grensekryssende transport av avfall
Kasserte PCB-holdige isolerglassruter
Tilsyn, klage, straff mv.

En vesentlig endring i avfallsforskriftens kap. 9 ble gjort gjeldende fra 01.07.2009. Endringen
innebærer forbud mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall der innholdet av organisk stoff
(TOC) er større enn 10 %. I praksis betyr dette at restavfall fra husholdninger ikke er tillatt å deponere,
for eksempel på Heggvin.
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Andre sentrale forskrifter
Andre sentrale forskrifter som berører kommunal avfallsvirksomhet er bl.a.:







Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om skadedyrbekjempelse
Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk
Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner
Forskrift om asbest
Forskrift om offentlige anskaffelser

Retningslinjer og veiledere
Sentrale myndigheter har utgitt flere retningslinjer og veiledere som berører avfallsvirksomheten.
Noen av disse er:








Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (2003)
Tilsyn med besitter av næringsavfall – Delegering av myndighet etter forurensningsloven
Delegering av myndighet til å pålegge besitter av næringsavfall å levere våtorganisk avfall til
særskilt behandling
Beregning av kommunale avfallsgebyrer. Veileder
Revidering av renovasjonsforskrifter. Veiledning for kommunene
Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving. Veileder for tiltakshavere m.fl.
Innsamling
og
håndtering
av
husholdningsog
næringsavfall.
Veileder
forurensningsforskriften

3. Definisjoner av avfallstyper
Forurensningslovens § 27 definerer 3 ulike typer avfall:
Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som
inventar og lignende.
Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.
Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet
husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig
forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

4. Kommunenes ansvar og plikter innen avfallssektoren
4.1 Innsamling av husholdningsavfall
I henhold til forurensningslovens § 30 skal kommunene sørge for innsamling av husholdningsavfall.
Kommunen kan gi forskrifter om at den kommunale innsamling bare skal gjelde i tettbygd strøk.
Kommunen kan gi forskrifter som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk
oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall.
Kommunen kan, på visse betingelser, godkjenne at andre står for innsamling av avfallet.
Status: Innsamlingsordningen for husholdningsavfall er beskrevet i Vedlegg 1. Kommunenes plikter i
henhold til forurensningslovens § 30 anses oppfylt.

4.2 Behandling av husholdningsavfall
Kommunen skal i henhold til forurensningslovens § 29 ha anlegg for opplag eller behandling av
husholdningsavfall og kloakkslam, og har plikt til å ta imot slikt avfall og slam
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Status: Husholdningsavfall i regionen blir i dag transportert til Heggvin Avfall og Gjenvinning. Der
blir avfallet mellomlagret og omlastet for transport til videre behandling.
Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfellet fastsette at kommunen også skal
ha anlegg for og plikt til å ta imot spesialavfall og næringsavfall. Dette er nærmere beskrevet i pkt.
10.2

5.

Ansvar for næringsavfall

Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen
måte (Forurensingsloven § 32). Næringslivet skal dermed selv ha hele ansvaret for korrekt disponering
av sitt avfall.
Det er verdt å merke seg at avfall fra offentlig virksomhet (institusjoner, sykehjem, skoler mv.) også er
definert som næringsavfall og omfattes ikke av kommunens ansvar for husholdningsavfall. Det er
dermed kommunen som virksomhetsutøver, og ikke som renovasjonsutøver, som har ansvar for at
denne typen avfall blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.
Miljøverndepartementet har gitt kommunene myndighet (men ingen plikt) til å føre
tilsyn med næringsavfall. Tilsynsvirksomheten kan finansieres gjennom en egen gebyrordning.
Myndigheten til å føre tilsyn omfatter virksomheter som ikke har egen utslippstillatelse og der SFT
eller Fylkesmannen ikke har tilsynsansvar. Myndigheten vil derfor i stor grad omfatte virksomheter
med avfall som ligner husholdningsavfall.
Status: Ingen av kommunene fører systematisk tilsyn med næringsavfall. Det tas imidlertid tak i saker
som dukker opp.

6. Avfallsgebyr (Forurensingsloven § 34)
Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder
innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Med kostnader menes både
kapitalkostnader og driftskostnader. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. For avfall
som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter Forurensingslovens §§ 29, 30
eller 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader.
Kommunene bør fastsette differensierte gebyrer, der dette vil kunne bidra til avfallsreduksjon og økt
gjenvinning. Forurensningsmyndigheten kan fastsette forskrifter om beregning av gebyrene.
Status: 100 % selvkost som prinsipp er gjennomført i alle kommuner
Alle kommuner har differensiert gebyrene etter størrelse på restavfallsbeholderen for å
motivere abonnentene til avfallsreduksjon.
Det er muligheter for abonnentene i alle kommuner å etablere hjemmekompostering av
våtorganisk avfall og dermed få fratrekk i renovasjonsgebyret.

7. Tillatelse fra fylkesmannen
Hias fikk i 2008 ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen etter reglene i kap. 3 i forurensningsloven for
virksomheten på deponiet på Heggvin. Denne berører kun deponiet og ikke avfallsinnsamlingen.
Tillatelsen omfatter i hovedsak følgende:


Deponering av følgende typer avfall:
–
–
–
–

Inert avfall
Forurensede masser som ikke er farlig avfall
Ristgods fra renseanlegg
Kromholdig slam
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Avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer
Slam fra oljeutskillere
Kasserte utstyr som inneholder fri asbest
Asbestholdige isolasjonsmaterialer.



Mellomlagring av sortert avfall.



Mellomlagring og behandling av forurensede jordmasser som klassifiseres som ordinært avfall
eller som farlig avfall.

Utslippstillatelsen inneholder krav om vurdering av renseanlegget for sigevann og evaluering av
gassoppsamlingsanlegget. Dette arbeidet pågår og fullføres i 2012.
Status: Hias har i 2009 oppfylt alle krav i henhold til konsesjoner gitt av forurensningsmyndighetene
for drift av Heggvin.
Vurdering av renseanlegget for sigevann og evaluering av gassoppsamlingsanlegget pågår og
fullføres i 2012.

8. Sluttbehandlingsavgift på avfall
Avgift til staten på sluttbehandling av avfall er en miljøavgift som ble innført i 1999. Avgiften skal
prise miljøkostnadene og stimulere til økt gjenvinning og reduksjon av avfallsmengden.
For avfall som deponeres på Heggvin er sluttbehandlingsavgiften i 2012 på 284 kr. pr. tonn avfall.
Denne berører ikke lenger husholdningsrenovasjon.
Sluttbehandlingsavgiften på forbrenning av avfall med energigjenvinning ble opphevet 1. oktober
2010.

9. Kommunale avfallsforskrifter
Kommunene vedtok i 2005 Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Hamar, Løten,
Ringsaker og Stange kommuner, Hedmark.
Forskriften regulerer bl.a.:
- Innsamling, transport og disponering av husholdningsavfall.
- Egenbehandling av matavfall.
- Avfallsgebyr.
- Delegering av myndighet fra kommunen til interkommunalt selskap.

10. Rammebetingelser for de enkelte avfallsfraksjoner
10.1 Inndeling i fraksjoner
Det ble i 2000 utgitt en Norsk Standard for klassifisering av avfall. Standarden beskriver 13
hovedgrupper for materialer/produkt og en rekke undergrupper under disse. Hias har brukt denne
standarden i forbindelse med registrering og rapportering av avfall siden den ble utgitt.

10.2 Avfallstyper som kommunene er tillagt ansvar for i lov/forskrift
Farlig avfall.
Dette er avfall som kan medføre alvorlige forurensinger eller fare for skade på mennesker eller dyr.
Denne avfallstypen er regulert gjennom Avfallsforskriftens kap. 11.
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Kommunens ansvar: Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak fra
husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall i kommunen. Plikten er begrenset til
mottak av inntil 400 kg farlig avfall pr. avfallsbesitter pr. år.. Kommunen skal sørge for
videreforsendelse til godkjent behandling.

Status: Farlig avfall fra husholdninger tas i mot på gjenvinningsstasjonene uten vederlag.
Farlig avfall fra næringslivet tas i mot på Heggvin mot vederlag.
Avfallet blir videresendt til godkjent behandling/deponering.
PCB-holdige isolerglassruter
Kommunens ansvar: Kommunen er pliktig til å motta inntil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter pr. år
pr. avfallsbesitter fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall i kommunen.
Denne avfallsmengden kommer i tillegg til de mengder farlig avfall kommunen er pliktig til å motta
(se ovenfor). Kommunen skal vederlagsfritt ta imot kasserte PCB-holdige isolerglassruter som er
husholdningsavfall.
I tillegg har produsenter av isolerglass plikt til å sørge for mottak av PCB-holdige isolerglassruter.
Alle produsenter og importører av isolerglassruter skal delta i et godkjent retursystem.

Status: Hias har mottak av PCB-holdig isolerglass på alle gjenvinningsstasjoner. Glasset
blir videresendt til godkjent behandling.
Våtorganisk avfall
I avfallsforskriften kap.9 (§ 9.4) er det forbud mot å legge våtorganisk avfall på deponi. Våtorganisk
avfall kan komposteres, utråtnes med etterfølgende kompostering, eller forbrennes.
Kommunens ansvar: Kommunen har ansvar for forskriftsmessig behandling av våtorganisk avfall fra
husholdninger.
Status:

Utsortert våtorganisk avfall fra husholdningene blir behandlet ved Mjøsanlegget på
Lillehammer med utråtning og kompostering.
Det er etablert mulighet for abonnentene til å drive hjemmekompostering av våtorganisk
avfall.
Våtorganisk avfall i restavfallet fra renovasjon av fritidsbebyggelse blir sendt til
forbrenning.

EE-avfall (elektro- og elektronikkavfall)
Avfallstypen er regulert gjennom avfallsforskriften kap. 1.
Kommunens ansvar: Kommunen skal sørge for et vederlagsfritt tilbud om mottak av EE-avfall fra
husholdningene. Kommunen har også plikt til å ta imot EE-avfall som er næringsavfall, men

kan kreve vederlag for dette. Kommunen skal sørge sortering og videresending på en
forsvarlig måte slik at det er egnet for videre håndtering, (Parallelt er forhandlerne tillagt
tilsvarende ansvar).
Kommunen har plikt til å informere om at den tar imot EE-avfall.
I tillegg til kommunenes ansvar for mottak har også forretningene som selger slike produkter plikt til å
ta i mot EE-avfall.
Status:

EE-avfall fra husholdninger blir tatt i mot uten vederlag ved gjenvinningsstasjonene.
EE-avfall fra næringslivet tas i mot ved gjenvinningsstasjonene mot vederlag,
Avfallet blir sortert og videresendt til behandling.

Avløpsslam og ristgods fra renseanlegg
I henhold til Forurensingsloven (§ 29) skal kommunen ha anlegg eller opplag for behandling av
kloakkslam og plikt til å ta i mot slikt slam.
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Hias avløpsrenseanlegg har godkjent behandling av kloakkslam.
Ristgods fra renseanlegg i regionen tas i mot og deponeres på Heggvin.

Avfall regulert av bransjeavtaler. Produsentansvar.

10.3

En del avfallstyper blir regulert gjennom returordninger i regi av materialselskaper uten at det
foreligger noe direkte krav til kommunene eller andre om å ha mottak for disse fraksjonene.
Disse returordningene er i hovedsak basert på produsentansvar, det vil si at produsenter og importører
har ansvar for avfall fra egne produkter. På denne måten sikrer en avfallsreduksjon, reduksjon av
helse- og miljøfarlige stoffer i avfallet og økt innsamling og gjenvinning av de kasserte produktene.
Produsentansvaret er innført gjennom forskrifter og bransjeavtaler.
Produsenter og importører er gjennom de ulike forskrifts- og avtalebestemmelser pålagt en generell
plikt til å sørge for at kasserte produkter samles inn og håndteres forsvarlig, og de har etablert
materialselskaper innenfor de enkelte bransjer. De fleste materialselskapene har inngått en 2-sidig
bransjeavtale med Miljøverndepartementet der det er satt opp mål og frister for gjenvinningsgrad.
Materialselskapene finansierer sin virksomhet ved å kreve inn et såkalt «miljøgebyr» pr. produktenhet,
som skal dekke kostnadene ved innsamling og gjenvinning. Miljøgebyret utgjør en kostnad som
produsentene i sin tur må finne dekning for, for eksempel gjennom økt utsalgspris.
For at ordningen med produsentansvar og bransjeavtaler skal fungere må det legges til rette for
utsortering av disse fraksjoner i husholdningsavfallet.
Bransjeavtaler er inngått for følgende avfallsfraksjoner:
-

EE-avfall
Miljøskadelige batterier
Emballasje- og drikkekartong
Metallemballasje
Brun papiremballasje (kartong, bølgepapp)
Plastemballasje

Status:
- EE-avfall, miljøskadelige batterier og brun papiremballasje kan leveres ved Hias’
gjenvinningsstasjoner
- Emballasje- og drikkekartong og metallemballasje kan leveres både ved småsamlere og
gjenvinningsstasjoner.
- Plastemballasje kildesorteres hos abonnent og hentes gjennom innsamlingsordningen. Annen
plast og isopor kan leveres ved gjenvinningsstasjonene.

10.4 Rammebetingelser og markedssituasjon for noen andre avfallstyper
Papir i avsvertingskvalitet
Det er ikke ansett som nødvendig å regulere denne avfallstypen gjennom forskrift eller bransjeavtale.
Status:

Det er frivillig ordning for henting av papir for alle husstander i regionen. For øvrig kan
papir leveres ved alle småsamlere og gjenvinningsstasjoner.
Alt innsamlet papir; dvs. aviser, reklame og tidsskrifter blir levert til produksjon til nytt
papir.

Jern og metaller
Verdien i avfallet finansierer gjenvinning av jern og metaller. Jern utgjør den dominerende andelen av
disse to hovedtypene. De viktigste metallene og jern- og metallskrap blir stort sett tatt hånd om i et
godt fungerende marked.
Status: Jern og andre metaller kan leveres ved alle gjenvinningsstasjoner. Dette
videresendt til gjenvinning.

avfallet blir
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Tekstiler
Brukte klær og fottøy blir innsamlet og omsatt/gjenvunnet av ideelle organisasjoner. En stor del
eksporteres.
Status: Tekstiler kan leveres ved småsamlere og gjenvinningsstasjoner. Hias har avtale med UFF om
mottak av tekstiler.
Smittefarlig avfall
Smittefarlig avfall fra sykehus, sykehjem, legekontor, tannlegekontor, veterinærer mv. er fra
01.01.2006 er regulert av Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.
Forskriften inneholder bl.a. bestemmelser om at håndtering og transport av smittefarlig avfall ikke skal
medføre fare for forurensing av eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø. Virksomhet
hvor det oppstår slik avfall, skal levere dette til anlegg som har tillatelse til å behandle eller forbrenne
avfallet.
Smittevernlovens § 4-4 om transport av smittefarlig avfall gir også en viss føring når det gjelder denne
avfallstypen.
Status: Smittefarlig avfall tas hånd om i egne ordninger. Kommunene har ingen mottaksplikt og Hias
har innen aktiviteter på dette området.
Bildekk
Avfallstypen kasserte bildekk reguleres gjennom Avfallsforskriften kap. 5. Ansvaret for innsamling og
behandling er tillagt produsentene/importørene, og innsamling foregår stort sett gjennom forhandlerne.
Ordningene administreres gjennom Norsk Dekkretur AS.
Status: Bildekk tas hånd om av dekkforhandlere. Kommunen har ingen mottaksplikt, og Hias har
ingen aktiviteter på dette området. Det er ikke lov å deponere bildekk på Heggvin.
Kasserte bilvrak
Avfallstypen reguleres gjennom Avfallsforskriften kap. 4, med bl.a. en vrakpantordning. Ansvaret for
at det finnes en miljømessig, forsvarlig innsamlingsordning er tillagt produsentene. Autoretur AS har
ansvaret for biler som skal vrakes. Vrakpantordningen vil bli videreført i en overgangsperiode.
Status: Det var i 2011 2 godkjente bilvrakplasser i Hamar-regionen.
Bygge- og anleggsavfall (BA-avfall)
Bygge- og anleggsbransjen står for den største avfallsproduksjonen i Norge; like mye som hele den
samlede mengden fra norske husholdninger.
I teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven er det i kap.9 stilt krav om avfallsplan, kartlegging av
farlig avfall, avfallssortering og rapportering i forbindelse med bygge- og rivningsplaner. Kravet om
avfallsplan (§ 9.6) gjelder følgende tiltak:
a. oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider
300 m2 BRA
b. vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av
bygning som overskrider 100 m2 BRA
c. riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
d. oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og
anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.
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Organisering og samarbeid

Hias IKS

Hias IKS eies av kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Selskapets formål er fastsatt i
selskapsavtalen av 2011:
Formålet med Hias IKS er å anlegge, eie og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og
renovasjon i de deltakende kommuner etter de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter,
konsesjonsvilkår samt rammevilkår fastsatt av kommunene.
Hvilke anlegg som til enhver tid er fellesanlegg skal framgå av Eiermelding for Hias. Hias IKS skal
også forvalte og drive innsamlingsordningen for husholdningsavfall i de deltakende kommuner i
henhold til felles avfallsplan og etter avtale med den enkelte kommune, for så vidt det gjelder
kvalitetskrav og omfang på tjenesten.
Etter anmodning fra en eller flere av de deltakende kommuner kan selskapet utøve forvaltningsmyndighet og påta seg andre oppgaver som faller naturlig innenfor Hias sitt virksomhetsområde. Slike
oppgaver skal reguleres i avtaler med den eller de kommuner oppgavene gjelder.
Når dette fremmer selskapets kompetanse eller gir beregnede teknisk/ økonomiske driftsfordeler i
tilknytning til kjernevirksomheten kan Hias IKS, eller heleide datterselskaper av Hias IKS:


tegne selskaper som er organisert i henhold til norsk aksjelovgivning alene eller i samarbeid
med andre,



opprette samarbeid eller IKS med andre kommuner eller IKS, og



påta seg oppgaver for andre kommuner eller selskap.

Tegning av selskaper eller nye IKS krever vedtak i representantskapet. Deltakelse i IKS skal i tillegg
godkjennes av kommunestyret i den enkelte kommune.
Selskapet skal innenfor eget virksomhetsområde vurdere rammebetingelser, trender og utviklingstrekk
innenfor VAR- sektoren, og kan framlegge begrunnede forslag til endringer av Selskapsavtalen og /
eller Eiermelding for Hias når situasjonen tilsier det.
Grensesnitt og samhandling mellom Hias og kommunene:
Hias har i dag følgende oppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall i eierkommunene:


Eierskap og drift av Heggvin avfall og gjenvinning, med bl.a. mottak, omlasting/sortering og
videreforsendelse av husholdningsavfall fra eierkommunene.



Eierskap og drift av gjenvinningsstasjoner og småsamlere.



Forvaltning og drift av innsamling/transport av husholdningsavfall i Hamar, Løten, Ringsaker
og Stange.
Hias’ ansvar omfatter:
-

Utførelse av renovasjonen, inklusive inngå og forvalte avtale med utførende
renovatør.
Disponering av innsamlet avfall
Kundeservice og informasjon til kunder og befolkning.
Delegert myndighet til enkeltvedtak med hjemmel i kommunal avfallsforskrift
(gjelder foreløpig Løten, Ringsaker og Stange).

Kommunenes oppgaver er følgende:
-

Gjennom avfallsplanen legge rammer for renovasjonsordningen.
Fakturere kundene på grunnlag av kundedata fra Hias.
Besvare/videreformidle henvendelser fra kunder som kommer direkte til kommunen.
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Ankeinstans for enkeltvedtak fattet av Hias med hjemmel i kommunal avfallsforskrift
(Løten, Ringsaker og Stange)

Administrasjon og drift av innsamling/transport av avfall fra fritidsbebyggelse i Ringsaker,
Stange og deler av Hamar og Løten etter avtale med de enkelte kommuner. Ansvars og
arbeidsfordeling mellom Hias og kommunene er i prinsippet den samme som for
husholdningsrenovasjon.

Hias Næring AS
Den kommersielle aktiviteten til Hias er samlet i et holdingselskap – Hias Næring AS. Dette betyr at
Hias IKS er rendyrket til å inneholde lovregulerte, selvkostfinansierte og ikke skatteposisjonerte
aktiviteter og selskaper. Hias næring er 100 % eid av Hias IKS.

Hias Næring AS er medeier i bl.a.:
- Østlandet Gjenvinning AS (Retura), som driver næringsrenovasjon i Innlandet
- Rekom AS, som er et selskap eid av 59 kommuner og IKS’er og som driver med
avfallsmegling..
11.2

Mjøsanlegget AS

Mjøsanlegget er et anlegg for behandling av våtorganisk avfall. Anlegget ligger på Roverudmyra i
Lillehammer og eies av de interkommunale selskapene GLØR, GLT og Hias. Aksjonæravtalen
innebærer leveringsplikt for våtorganisk avfall til anlegget. Denne leveransen faller utenfor regelverket
for offentlige anskaffelser og betraktes som egenregi fordi Hias er medeier i anlegget.

11.3

Inngåtte kontrakter

Hias er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, noe som innebærer i prinsippet at alle innkjøp
av varer og tjenester er basert på konkurranser. Ett unntak er levering av våtorganisk avfall til
Mjøsanlegget, se ovenfor.
Innsamling/transport av husholdningsavfall:
Hias har kontrakt med Nortransport AS fram til 31.12.2014 med mulighet for forlengelse 2 år. For
innsamling og transport av avfall fra fritidsbebyggelse i Ringsaker, Stange og deler av Hamar og
Løten har Hias kontrakt med RagnSells AS fram til 31.05.2015, med mulighet til forlengelse i 2 år.
Leie av areal på Heggvin:
Hias har kontrakt med Vang Almenning om leie av arealet på Heggvin fram til 2038.
Levering av restavfall til forbrenning:
Hias har inngått kontrakt med Eidsiva Bioenergi om levering av restavfall til avfallsforbrenningsanlegget i Trehørningen for perioden 01.01.2011 – 31.12.2017, med mulighet for forlengelse i 2 år..
Øvrige avtaler:
Hias har inngått en rekke øvrige avtaler, bl.a. om leie av arealer til gjenvinningsstasjoner og
småsamlere, vaktmestertjenester for småsamlere, levering av fraksjoner, transport av avfall fra
gjenvinningsstasjoner og småsamlere. Alle disse avtaler kan sies opp på relativt kort varsel .

11.4

Utvidet samarbeid i Mjøsregionen – Utredning

De 4 interkommunale selskapene GLØR IKS (Lillehammer, Øyer, Gausdal), GLT-Avfall IKS
(Gjøvik, Land, Toten), SØIR IKS (Elverum, Åmot, Trysil) og Hias IKS gjennomførte i 2011
et utredningsprosjekt med sikte på å vurdere framtidig organisering og struktur for

Avfallsplan 2013-2020.

Vedlegg 2

avfallssektoren i disse områdene. Utredningen er gjort i lys av generelle utviklingstrekk, nye
rammebetingelser, miljøkrav og muligheter for verdiskapning. Prosjektets anbefaling var at
selskapene fortsatt skal ha en aktiv rolle både innen husholdnings- og næringsrenovasjon, og
at det etableres et nytt avfallsselskap eid av de 15 kommunene som i dag er eiere av de 4
nåværende, interkommunale avfallsselskapene. Det gjenstår prosesser både i selskapene og
deres eierkommuner før det er klart om det blir et nytt selskap eller eventuelt andre former for
utvidet samarbeide mellom de nåværende selskapene. Et utvidet samarbeid i Innlandet kan ha
konsekvenser for husholdningsrenovasjonen i vårt område.

12.

Oppsummering

Følgende forhold i rammebetingelser må tas med inn i vurderingene av mål, strategier og
tiltak i den nye avfallsplanen:


Skal kommunene benytte muligheten de har til å innføre systematisk tilsyn med næringsavfall,
evt. finansiert gjennom egen gebyrordning?



Det pågår utredning om utvidet samarbeid mellom avfallsselskapene i Mjøsregionen. Et
eventuelt utvidet samarbeid kan få konsekvenser for renovasjonsordningen for
husholdningsavfall, og avfallsplanen må ha fleksibilitet i forhold til dette.
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Evaluering av avfallsplan 2006-10
Som grunnlag for evaluering er måloppnåelse og gjennomføring av strategier og tiltak
vurdert.

1. Avfallsmengder
Mål:

Økningen i mengde husholdningsavfall i regionen skal være lavere enn den økonomiske veksten, målt
som brutto nasjonalprodukt (BNP).
Fig 1. viser utvikling av totale mengder husholdningsavfall, (eksl. fritidsbebyggelse) i regionen i
perioden 2005-10. Total innsamlet mengde var i 2010 46.300 tonn.
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Fig 1.
Status:

I perioden 2005-10 økte avfallsmengden til Hias med 11 % mens BNP økte med 5 %. Målet
er derfor ikke nådd. Det er imidlertid gledelig at det er en liten nedgang i perioden 2007-10.
Hias hadde noe lavere prosenntvis økning i perioden 2005-10 enn landet som helhet.
Når det gjelder fritidsbebyggelse, var det før 2009 kommunal innsamling kun i fjellområdene
i Ringsaker. Her har en for perioden 2005-08 kun data for det restavfallet som gikk til
Heggvin. Fra 2009 har en tall også for utsorterte fraksjoner i Ringsakerfjellet, og det er
også kommunal innsamling i deler av de øvrige kommuner. Total innsamlet avfallsmengde
fra fritidsbebyggelse i 2010 var 3360 tonn.

Gjennomførte tiltak:

- Hias benytter sine informasjonskanaler og oppfordrer blant annet den enkelte til
ombruk og kjøp av kvalitet.
- Samarbeid mellom Naturskolen og Hias om ”ombruksbutikken” på Stavsberg, som
drives av skoleelever..
- Samarbeid med attføringsbedriften Ankerløkken, som henter klær fra 5 småsamlere i
Hamar til gjenbruk..
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- Samarbeidet med Tangen Skolekorps om ”ombruksbutikk” ved Stange
Gjenvinningsstasjon.
- Hias har anskaffet og delt ut bærenett av gjenvunnet plast
- Det er løpende avtale med UFF om levering av klær til gjenbruk
- Det er gjenbruksrom på alle gjenvinningsstasjoner

2. Utsorteringsgrad
Mål:
Andel utsortert avfall skal være minst 80 % av vekten av total innsamlet mengde husholdningsavfall i
regionen.
Fig 2 viser utvikling i utsorteringsgrad for husholdningsavfall for Hias i perioden 2006-10:
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Fig 2
Status:

Total utsorteringsgrad var i 2010 på 76 %.
Utsorteringsgrad eksklusive fritidsrenovasjon, som var utgangspunktet for målsettingen, var
i 2010 på 79 %. Målet i avfallsplanen er derfor nesten oppnådd.
Utsorteringsgraden i fritidsbebyggelsen isolert var i 2010 på 34 %.

Kommentar:
Fra 2010 blir restavfallet sendt til energiutnytting. Hvis dette inkluderes blir gjenvinningsgraden fra
2010 tilnærmet 100 %. Det var imidlertid en forutsetning i avfallsplanen 2006-10 at det ikke er aktuelt
med en redusert utsortering ved framtidig forbrenning av restavfallet.
Gjennomførte tiltak:
 Tiltak for å øke tilgjengeligheten til småsamlere og gjenvinningsstasjoner.


Åpningstidene ved enkelte gjenvinningsstasjonene er utvidet.
Stange gjenvinningsstasjon er bygget om, bl.a. med mer kundevennlig avfallslevering.

Forbedring av tilbudet
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Frivillig ordning for henting av papir er innført i Ringsaker kommune fra høsten 2010.
Økende deltakelse på frivillig papirordning i øvrige kommuner.
Bedre tilbud på levering av utsortert avfall fra fritidsbebyggelse.

Holdningsskapende arbeid.

-
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Knyttet kildesortering mot klimaproblematikken i debattinnlegg i aviser
Artikler i Hias-avisa om fraksjoner og kildesortering
Oppdatering på detaljer vedrørende kildesortering på våre internettsider,
tømmekalendere og informasjonsbrosjyrer
Utarbeidelse av en serie med informasjonsprogrammer i samarbeid med TVInnlandet, GLØR og GLT. Serien på i alt 6 programmer ble sendt høsten 2007.
Programmene satte søkelyset på kildesortering av plast, EE-avfall, drikkekartong,
våtorganisk avfall, papir og metall.

-

Informasjonsmøter og informasjonsmateriell rettet mot ledelse og beboere i borettslag o.l
Engelskspråklig brosjyre er utarbeidet.
Sorter.no – sorteringsguide på nett.

-

Samarbeidsavtale med Hamar Naturskole – ”Loop-prosjekt” med fokus på
gjenvinning.

Interne tiltak Hias
- Forbedrede rutiner og opplæring av personell ved gjenvinningsstasjonene



Kildesortering av næringsavfall fra kommunenes egne virksomheter (skoler, barnehager,
sykehjem, kommunale kontorer m.m.)
- Tiltak er gjennomført i Stange og delvis Hamar

3. Disponering av restavfall
Mål:
Energien i restavfallet skal utnyttes, enten ved forbrenning eller på annen måte som gir tilnærmet
samme energiutnyttelse.
Status:

Restavfallet har fra 01..01.2010 blitt levert til energiutnytting (forbrenning). Fra våren 2011
har avfallet blitt levert til Eidsiva Bioenergis nye forbrenningsanlegg i Hamar. Målet er
dermed oppfylt.

4. Farlig avfall
Mål:
Innsamlet mengde farlig avfall i regionen skal øke, både fra husholdninger og næringslivet.
Restavfall skal ikke inneholde farlig avfall.
Fig 3 viser utvikling i innsamlet farlig avfall ved gjenvinningsstasjonene i perioden 2005-10:
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Fig 3.
Status:

Hias samlet i 2010 inn 318 tonn farlig avfall fra husholdninger og i tillegg 784 tonn
impregnert treverk. Total økning i perioden 2005-10 var ca. 50 %, størst på impregnert
treverk. Mengden farlig avfall levert til Hias fra næringslivet er forholdsvis liten.

Gjennomførte tiltak:
 Tilrettelegging for levering av farlig avfall
-

Åpningstidene ved gjenvinningsstasjonene er utvidet.

-

Kampanjen ”Ella miljøbil” ble gjennomført i 2006 og 2007. Tiltaket bidro til økt
innlevert mengde farlig avfall og at folk har blitt mer bevisst på farlig avfall.

-

Operasjon ”Duppeditt” med fokus på levering av mindre elektriske artikler ble
gjennomført i 2009 og 2010.

 Informasjon og holdningsskapende tiltak
-

Fokusering på farlig avfall blir gjort i brosjyrer, Hias-avisa,, tømmekalendere, hjemmesider o.l.

5. Helse
Mål:
Avfallshåndteringen skal foregå på en miljø- og helsemessig bærekraftig måte som forebygger
spredning av skadedyr og smitte og andre hygieniske og helsemessige ulemper.
Status:

Det er ikke rapportert smittsomme sykdommer, rotteplager eller annen negativ påvirkning
av helse i forbindelse med Hias’ avfallshåndtering. Hias har imidlertid gjentagende
henvendelser vedrørende hentefrekvens for våtorganisk avfall om sommeren.

Gjennomførte tiltak:
 Informasjon og holdningsskapende arbeid
-

Informasjon om hvordan abonnentene kan forebygge lukt- og markproblemer i
varmeperioder, bl.a ved å rengjøre dunken for våtorganisk avfall regelmessig.
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6. Forsøpling
Mål
Avfallshåndteringen skal foregå på en slik måte at ulovlige avfallsfyllinger og annen forsøpling
unngås
Status:

Problemet med generell gateforsøpling i byer og tettsteder er ikke løst, men kommunene
rydder opp raskt. Ulovlig forsøpling i naturen (”villfyllinger”) er fortsatt et problem.
Hias har en del henvendelser om forsøpling ved småsamlerne.

Gjennomførte tiltak:
 Tvungen renovasjon for all fritidsbebyggelse er gjennomført.


Økt vaktmestertjeneste ved småsamlerne.



Tilsynsvirksomhet
-

Løten kommune har etablert systematisk oversikt over ”villfyllinger” og bilvrak, men
foreløpig ikke gjennomført tiltak. Øvrige kommuner tar fortløpende tak i de tilfeller som
avdekkes



Gebyrstruktur som fremmer lovlig håndtering av avfall er opprettholdt.



Informasjon og holdningsskapende arbeid
-



Det fokuseres på lastsikring ved transport til gjenvinningsstasjonene ved at betjeningen tar
direkte kontakt med de som har dårlig sikret last og informerer om mulige tiltak for å
unngå forsøpling. Det er også fokusert på lastsikring i Hias-avisa.

Ryddeaksjoner
-

Hias gjennomfører rydding ved gjenvinningsstasjonene hvert år.
Aksjonen Mjøsrensk gjennomføres hvert år av Naturskolen
Stange kommune har ryddeaksjon langs kommunale veger hvert år.
Løten tilbyr velforeningen søppelsekker til bruk i ryddeaksjoner hver vår.

7. Estetiske mål
Mål:
Estetiske forhold skal vurderes ved utarbeidelse av planer og løsninger for renovasjon.

Status:
Gjennomførte tiltak:

 Plassering av renovasjonsenheter og estetiske forhold rundt dette ved utarbeidelse av arealplaner og
behandling av byggesaker.
- Kontakt/samarbeid mellom Hias og kommunenes planavdelinger er opprettet, og
muligheter vurderes i forbindelse med planlegging av nye boligområder.
 Legge vekt på estetiske forhold ved etablering av oppsamlingsenheter i renovasjonsordningen
generelt
- Det er lagt vekt på estetisk utforming av oppsamlingsenheter for fritidsrenovasjon, både
ved utskifting av tidligere enheter og ved etablering av renovasjon i nye områder.
- Det er etablert flere løsninger med nedgravde oppsamlingsenheter i konsentrert
boligbebyggelse.
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8. Brukertilfredshet
Mål:
Brukertilfredsheten målt som kundetilfredshetsindeks på kommunenivå skal være minst 75 ved slutten
av planperioden.
Fig 4 viser samlet brukertilfredshet ved brukerundersøkelser i 2004, 2007 og 2010.
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Fig 4.
Status:

Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2010 viste en total tilfredshet på 75. Målet i
avfallsplanen er dermed oppnådd.

Gjennomførte tiltak:
 Øke tilgjengeligheten for renovasjonstjenestene.


Åpningstidene ved noen av gjenvinningsstasjonene er utvidet og bedre tilpasset brukernes
behov.
Frivillig ordning for henting av papir i Ringsaker er etablert.
Stange gjenvinningsstasjon er bygget om, bl.a. med mer kundevennlig avfallslevering.
Mer kundevennlige løsninger i Ringsaker i områder med redusert framkommelighet
vinterstid.

Informasjon og holdningsskapende arbeid.
-

Informasjon om frivillig ordning for papirhenting og andre fleksible ordninger gjøres.
Informasjon med sikte på å klargjøre nytteverdien og resultatene av renovasjonsordningen
er gjort, bl.a. gjennom Hias-avisa.

9. Gebyrnivå
Mål:
Gebyrene skal ikke være høyere enn i andre kommuner som tilbyr en sammenlignbar
renovasjonsordning, det vil si høy grad av kildesortering.
Status: Diagrammet i fig 5 viser gebyrgrunnlag pr. innbygger for en del kommuner i Hedmark og
Oppland i 2010. Tallene er hentet fra KOSTRA.
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Gebyrgrunnlag pr. innbygger
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Fig 5
Gjennomsnittsgebyret i kommunene i Hamarregionen er 2180 kr/abonnent. 26 % av
kommunene i landet har lavere gebyr. Økningen i Hamar-regionen i perioden 2006-2011 var
38 %.
Resultatene fra Avfall Norges benchmarkingsprosjekt viser at Hias ligger lavere enn
gjennomsnittet for de 18 deltakerne når det gjelder kostnader og omtrent på gjennomsnittet
når det gjelder eksterne rammebetingelser som har betydning for kostnaden. Dette indikerer
en relativt god kostnadseffektivitet.
Gjennomførte tiltak:
 Tilstrebe effektiv drift av renovasjonsordningene innenfor gitte rammer for ivaretakelse av miljø og
service.



-

Felles anbud på innsamlingsordningen for hele regionen er gjennomført.

-

Samarbeid med øvrige avfallsselskaper i Mjøsregionen og Sør-Østerdal om anbud på
levering av restavfall til forbrenning og levering av treverk til gjenvinning er gjennomført.

-

Utvidet samarbeid med avfallsselskaper i Mjøsregionen og Sør-Østerdal er under
utredning.

Gebyrøkning på grunn av tiltak for å oppnå målene avfallsplanen skal være jevnt fordelt over hele
perioden.
-



Gebyrøkning har vært størst i siste del av perioden 2006-10, bl.a. på grunn av levering av
restavfall til forbrenning og begrensede muligheter i selvkostreglene til å fordele
gebyrøkning jevnt. Gebyrøkningen er også en følge av finanskrisen fordi verdien på
fraksjonene gikk ned. Vi er i en markedssituasjon på nedstrømssiden.

Etablere næringsvirksomhet på Heggvin som bidrar til å utnytte infrastrukturen slik at andelen
kapital-, drifts- og etterdriftskostnader som belastes husholdningsrenovasjon blir minst mulig.
-

Deponiet opprettholdes for deponerbart avfall også etter at restavfallet sendes til
gjenvinning.

-

Strategiplan for mottak og behandling av utsorterte avfallsfraksjoner (nedstrømsvirksomheten) er under utarbeidelse i Hias.
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Oppsummering

Følgende utfordringer må tas med inn i vurderingene av mål, strategier og tiltak i den nye
avfallsplanen:


Totale avfallsmengder har økt mer enn det som var mål i avfallsplan 2006-10.



Utsorteringsgraden ved renovasjon i fritidsbebyggelse var i 2010 er kun 34 %, mot 79
% i ordinær husholdningsrenovasjon.



Det er mange henvendelser vedrørende tømmefrekvens for våtorganisk avfall om
sommeren



Forsøpling rundt småsamlerne er et økende problem for Hias.



Ulovlige avfallsfyllinger og generell forsøpling eksisterer fortsatt.

Avfallsplan 2013-2020.

Vedlegg 4

Vedlegg 4

Kundeundersøkelse 2010
Høsten 2010 ble det gjennomført en kundeundersøkelse i det området der renovasjonsordningen
administreres av Hias. Undersøkelsens formål var å kartlegge tilfredshet blant kunder, samt hvilket
inntrykk kundene har av renovasjonsselskapet de bruker. Undersøkelsen er en del av en undersøkelse
som er gjort blant de 18 kommuner/avfallsselskaper som deltar i Avfall Norges benchmarking.
Resultatene for Hias kan derfor sammenliknes med andre kommuner og regioner.
Undersøkelsen viser at Hias har et godt omdømme i befolkningen og oppfattes som et miljøbevisst,
innovativt og nyskapende selskap med samfunnsansvar og moral.
Når det gjelder tilfredshet med renovasjonsordningen er abonnentene tilfreds med
oppsamlingssystemet og gjenvinningsstasjonene, men mindre tilfreds med sluttbehandling av avfallet.
Dette har sammenheng med at restavfallet ble kjørt til Sverige til forbrenning på den tiden
undersøkelsen ble gjort.
Hias oppnår et svært godt resultat når det gjelder tilfredshet med personlig behandling ved
henvendelse.
Når det gjelder pris, er tilfredsheten som ventet noe lav, men likevel høyere enn snittet for alle
kommuner/selskaper i undersøkelsen.
72 % av de spurte er fornøyd med småsamlerordningen.
58 % er lite interessert i at papir blir hentet hjemme dersom det medfører en gebyrøkning utover den
generelle prisstigning.
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Avfallstjenestene i regionen sammenliknet med andre regioner.

Renovasjonsbenchmarking 2010
Sammendragsrapport for Hias IKS (Hias)
utført av
Energidata Consulting AS (EDC)
Erland Staal Eggen
29.10.2010
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SAMMENDRAG
Omfang

Hias er sammenliknet med 17 andre renovasjonsvirksomheter i alle vesentlige
prestasjonsdimensjoner for året 2009. Denne presentasjonen inneholder de endelige resultatene
etter at inndata og foreløpige resultater er kontrollert av deltakerne og av EDC.

Prestasjoner

Middels eller bedre enn middels resultatet er oppnådd i 5 av 7 dimensjoner. Hias var blant de
beste på driftseffektivitet og systemeffektivitet, men var svakere på kundetilfredshet. Samlet
prestasjon var bedre enn middels.

Sterke og svake sider

De svakeste aktivitetene var innsamling og støtte, mens gjenv.stasjoner var den sterkeste;
effektiviteten var overveiende god.

Forbedringsmuligheter

En statistisk analyse av årsakssammenhenger viser hvordan endringer i visse faktorer synes å
kunne bidra til å bedre prestasjonene. Hias hadde flere muligheter som bør vurderes, men
årsakene til den observerte sammenhengen mellom virkemiddel og prestasjon må kartlegges
nærmere. Det teoretiske driftspotensialet med rimeligste virksomhet som referanse er beregnet
til ca 2 millioner kroner pr. år, og en endring av renovasjonssystemet kan teoretisk gi en
kostnadsbesparelser på ca 3 mill, men dette tallet er usikkert og vil kreve en omlegging av
renovasjonsopplegget som kan gi redusert standard. Teoretisk potensial for sparing innen de
merkantile aktivitetene er ca 1 millioner pr. år sammenliknet med rimeligste virksomhet.
Identifisering av konkrete sparetiltak er nødvendig for å verifisere potensialets reelle omfang.

Videre arbeid

Inndata ser ut til å være av god kvalitet. Det anbefales likevel å kontrollere at inndata og
forutsetninger er korrekte. Analysen er basert på modeller som kan være unøyaktige; særlig når
det gjelder enkeltaktiviteter. Resultatene bør derfor drøftes med ansatte og eiere for å få et
felles oppfatning av hva som er bra, og hvor hovedutfordringene ligger. Det anbefales også å
benytte benchmarkingsmodellen til å konsekvensanalysere alternative system- og driftsløsninger,
og beregne hvordan disse influerer på prestasjonene. En slik prosess vil kvalitetssikre
beregningene og de forutsetningene de er basert på og danne grunnlaget for en videreutvikling
av virksomhetsstrategien.
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Den balanserte målskiven
oppsummerer Hias's
prestasjoner i alle de viktigste
dimensjonene. Middels eller
bedre enn middels resultatet
er oppnådd i 5 av 7
dimensjoner. Hias var blant de
beste på driftseffektivitet og
systemeffektivitet. Gebyr
omfatter både faste gebyrer
og annen kundebetaling, og
kundetilfredshet er veid
middelscore over de
målepunktene som er
benyttet. Driftseffektivitet er
teoretisk årskostnad ved
rimeligste drift av det valgte
renovasjons- systemet i % av
dagens årskostnad.

Systemeffektivitet er teoretisk årskostnad ved rimeligste renovasjonssystem for området i % av forventet midlere årskostnad med
dagens renovasjonssystem. Noen av deltakerne benchmarker både monopoldel og konkurranseutsatt del. Kundetilfredshet,
tjenestestandard og gebyrnivå gjelder bare monopoldelen.

Gebyrnivå
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ekvivalentkunde i 2009 var
under middels. Dette ga en
posisjon som var bedre enn
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Figuren viser at kostnaden pr. tonn i betydelig grad forklares av eksternrammen pr. tonn som er forventet årskostnad gitt av
de eksterne, upåvirkelige kostnadsdriverne. Sammenliknet med øvrige deltakere har Hias middels rammebetingelser og
under middels kostnad pr. tonn avfall. At aktuell kostnad ligger under forventet indikerer en relativt god kostnadseffektivitet.
Eksternramme er forventet årskostnad for å betjene området under hensyntagen til områdets upåvirkelige kostnadsdrivere
som befolkning, bosetting og geografi ved midlere effektivitet.

Kundetilfredshet
Kundenes tilfredshet med
tjenestene var under middels,
men ureflektert tilfredshet
(omdømmet) var middels.
Tjenestetilfredshet gjelder
bare privatkunder og er
beregnet som midlere
tilfredshet med de tjenester
som er målt. Undersøkelsen
ble utført på annet tidspunkt
av annet informasjonsbyrå og
er ikke uten videre
sammenliknbar med øvrige
deltakere. Sammenliknet med
de andre deltakerne var Hias's
privatkunder mest fornøyd
med pris og minst fornøyd
med innsamling. Se figuren
under.

80 %
70 %

kundetifredshet m/tjenestene

1.3

60 %
50 %

40 %
30 %

20 %
10 %

0%

ureflektert tilfredshet
tilfredshet med pris
tilfredshet med faktura
tilfredshet med informasjon

tilfredshet med kontakt
tilfredshet med behandling
tilfredshet med gjenv.stasjoner
tilfredshet med innsamling

tilfredshet med oppsamling
Beste
Middel
Hias

reflektert tilfredshet
middelscore
40 %

50 %

60 %

70 %

andel fornøyde

80 %

90 %

100 %
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Tjenestestandard
Tjenestestandard for
privatkundene beregnes som
en veid sum av 5 indikatorer
(se neste side). Målt på en
skala fra 0% til 100% hadde
Hias i 2009 en
tjenestestandard som var
39%. Dette ga en posisjon
som var under middels. Ingen
av deltakerne oppnådde
maksimal score.

80 %

70 %

tjenestestandard

60 %
50 %
40 %

30 %
20 %
10 %

0%

Tjenestestandardens sammensetning er vist på neste side. Hias hadde høy score for mottakskapasitet, mens bl.a.
bringeavstand trakk ned. Mottakskapasitet er beregnet som det maksimale antall biler som kan tas imot på
gjenvinningsstasjonene pr. år i forhold til innbyggertallet. Hentefrekvensen gjelder pr. beholder og beholdervolumet gjelder
anslått volum pr. husholdnings/hyttekunde. Hentefrekvensen er beregnet verdi pluss 25% for den delen av beholderparken
som har fleksibel henting etter behov.

beholderkapasitet pr. innbygger

hentehyppighet/ fleksibel henting

bringeavstandavstand for kunder

mottakskapasitet gjenv. stasjoner
Beste
Middel
Hias

antall klager
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

bidrag til tjenestestandard

Miljøstandard
120 %

100 %

miljøstandard

1.5

80 %

60 %

40 %

20 %

0%

Miljøstandard fremkommer
som en veid sum av
prestasjonsscoren for
gjenvinningsgrad, CO2-utslipp
og avfallsmengde pr.
innbygger. Målt på en skala
fra 0% til 100% hadde Hias i
2009 en miljøstandard som
var 72%. Dette ga en posisjon
som var under middels. Ingen
av deltakerne oppnådde
maksimal score. Resultatet er
usikkert da ikke alle
deltakerne kan redegjøre for
hvordan avfallet håndteres
etter at det er overtatt av
underleverandør.
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ombruk
materialgjenvinning
materialgjenv. - biologisk behandling
energigjenvinning
deponering

100 %
90 %

80 %

andel pr. metode

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

20 %
10 %
0%

Figuren viser at det var materialgjenv. - biologisk behandling som ga det største bidraget til gjenvinningsgraden i 2009.
På neste side er CO2-bidragene fra de ulike behandlingsprosessene vist.

tonn CO2 pr. tonn behandlet

0,8

0,6

Ombruk
Materialgjenvinning
Materialgjenv. - biologisk behandling
Energigjenvinning
Deponering

0,4

0,2

0,0

-0,2

-0,4

Det fremgår at deponering bidrar mest til CO2-utslippet, mens materialgjenvinning og ombruk reduserer utslippet.
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Effektivitet
teoretisk potensial i % av sum kost
35 %

systempotensial
driftspotensial

30 %
25 %

20 %
15 %

10 %
5%

Det samlede, langsiktige
potensialet fremkommer som
summen av potensialet for
effektivisering av systemet
(teoretisk systempotensial) og
potensialet for effektivisering
av driften (teoretisk
driftspotensial). Hias fremstod
med et lavt langsiktig
potensial og en over middels
posisjon i 2009.

0%

langsiktig, teoretisk pot.

35 %

30 %

oppsamlingssyst.
innsamling
gjenv.stasjoner
sentralsortering
behandling
kunder&service
støtte

25 %
20 %
15 %
10 %

5%
0%

Det teoretiske potensialet for kostnadseffektivisering fordelte seg på aktiviteter som vist her. Vi ser at det er behandling
som ga det største bidraget for Hias Konkrete sparetiltak må imidlertid vurderes for å fastslå det reelle potensialet.

Arbeidsmiljø
100 %

90 %
80 %
70 %

arbeidsmiljø

1.7

60 %

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

0%

Figuren viser arbeidsmiljøet på
en skala fra 0 til 100%. Hver
av de 14
arbeidsmiljøindikatorene (vist i
neste figur) kan maksimalt
bidra med en viss score til
arbeidsmiljøet. Bidraget
avhenger av hvor nær
indikatoren ligger ideelt nivå.
Med en score på 83% hadde
Hias (inklusive
underleverandører), et over
middels arbeidsmiljø i 2009.
Ikke alle deltakerne inkluderte
underleverandørene i sine tall
(se indikator 'overvåkning').
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Langtidsfravær (mer enn 16 dager)
Korttidsfravær (inntil 16 dager)

Antall arbeidsuhell med døden som følge
Antall arbeidsuhell som medfører fravær

Antall arbeidsuhell som ikke medfører fravær
Antall nestenulykker i arbeidssammenheng
Omfang av overtid

Omfang av arbeid utenom normal dagtid
Omfang av permitteringer og oppsigelser

Antall personer som ble ansatt
Antall ansatte som sluttet
Beste
Middel
Hias

Ansattes gjennomsnittsalder

Andel kvinner
Overvåkning av arbeidsmiljø
0%

2%

4%

6%

8%

10 %

12 %

bidrag til arbeidsmiljø

Figuren viser hvordan hver enkelt indikator bidro til samlet score for arbeidsmiljø. I forhold til middelet hadde Hias i 2009
godt resultat for 'antall arbeidsuhell som medfører fravær', men var svak på 'antall arbeidsuhell som ikke medfører fravær'.
'Andel av årsverk som overvåkes for ulykker og fravær' er den andelen av medgåtte årsverk i egen organisasjon og hos
underleverandørene som inngår i indikatorene.
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STERKE OG SVAKE SIDER
Sterke sider
prisnivå
systemeffektivitet
driftseffektivitet
arbeidsmiljø

Svake sider
kundetilfredshet

Hias var sterk på prisnivå,
systemeffektivitet, driftseffektivitet og
arbeidsmiljø. Svake sider omfattet
kundetilfredshet. På øvrige områder var
prestasjonene/ tilstanden nær middelet i
2009.

sterk betyr en prestasjon/ situasjon som er minst 10% bedre enn medianen
svak betyr en prestasjon/ situasjon som er minst 20% svakere enn medianen

Benchmarkingsresultatene pr. aktivitet er oppsummert i figuren under. Samlet sett hadde innsamling og støtte det største
behovet og de største mulighetene for utvikling og forbedring, mens gjenv.stasjoner var en sterk aktivitet.

oppsml.syst.

innsamling

gjenv.stasjoner

sentr.sort.

behandling

kunder&
service

ekst. rammebet*
int. rammebet*

middels
middels

middels
middels

middels
middels

gode
gode

middels
middels

gode
gode

standard**

middels

lav

høy

ikke målt

middels

ikke målt

kundetilfredshet**

middels

lav

høy

ikke målt

lav

lav

driftseffektivitet**
systemeffektivitet**

middels

sterk

sterk

svak

middels

sterk

sterk

svak

svak

sterk

sterk

sterk

støtte
rammebetingelser*
effektivitet**

middels
svak

* gode: Blant de 20% beste, vanskelige: Blant de 20% dårligste, Middels: øvrige
** sterk/høy: Blant de 20% beste, svak/lav: Blant de 20% dårligste, Middels: øvrige
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systemutvikling

drift

kundehåndtering

middels

sterk

sterk

oppsamling
innsamling

gjenv.st,
sortering og
behandling

oppsamling
innsamling

gjenv.st,
sortering og
behandling

svak

middels

sterk

sterk

fakturering

service

Effektivitetsnivået pr.
funksjon er
oppsummert i den
neste figuren. Vi har
sett at effektiviteten
var overveiende god.

annet

svak

støtte
svak
Adm. og ledelse

Regnskap/
økonomi

Personelladm.

Generell info

Generell IKT

Adm.- og
driftsbygn.

Annet

svak

sterk

svak

sterk

svak

middels

sterk

* sterk: Blant de 20% beste, svak: Blant de 20% dårligste, Middels: øvrige
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UTVIKLINGSMULIGHETER
En statistisk analyse av årsakssammenhenger viser hvordan endringer i visse faktorer synes å kunne bidra til å bedre
prestasjonene. Hias hadde flere muligheter som bør vurderes, men årsakene til den observerte sammenhengen mellom
virkemiddel og prestasjon må kartlegges nærmere. Se tabellen under.

virkemiddel/ driver
effektivitet
miljøstandard
tjenestestandard
kundetilfredshet
arbeidsmiljø
rammebetingelser
internramme
størrelse
bortsettingsgrad
forretningsorientering
Forretningsorientering

effektivitet

miljøstandard
negativ

prestasjonsindikator
tjenestestandard kundetilfredsh.
positiv

svak negativ
svak positiv

negativ
svak negativ
positiv
svak negativ

negativ
negativ
uten betydning
svak positiv

positiv

svak negativ
uten betydning
svak positiv
uten betydning

arbeidsmiljø

Grønn betyr at
virkemiddelet/
driveren har
positiv virkning
på
prestasjonen;
rød betyr
negativ
virkning.

i hvilken grad virksomheten er organisert som en konkurranseutsatt virksomhet.

systemutvikling

drift

kundehåndtering

støtte

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

mill. kroner/ år

Det teoretiske driftspotensialet med rimeligste virksomhet som referanse er beregnet til ca 2 millioner kroner pr. år, og en
endring av renovasjonssystemet kan teoretisk gi en kostnadsbesparelser på ca 3 mill, men dette tallet er usikkert og vil
kreve en omlegging av renovasjonsopplegget som kan gi redusert standard. Teoretisk potensial for sparing innen de
merkantile aktivitetene er ca 1 millioner pr. år sammenliknet med rimeligste virksomhet. Identifisering av konkrete sparetiltak
er nødvendig for å verifisere potensialets reelle omfang.

Tabellen viser normkostnader pr. aktivitet i forhold til det rimeligste selskapet i gruppen og i forhold til Fkrtdr. For å få en
effektivitet som Fkrtdr på innsamling må kostnaden på mellomlang sikt reduseres fra 1035 kr/ tonn til 1029 kr/ tonn osv.
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aktivitet, funksjon

enhet

oppsamlingssyst.
innsamling
gjenv.stasjoner
sentralsortering
behandling
kunder&service
fakturering
service
annet
støtte
Adm. og ledelse
Regnskap/ økonomi
Personell-adm.
Generell info
Generell IKT
Adm.- og driftsbygn.
Annet

NOK/ tonn

NOK/ kunde

NOK/ ekv. tonn

nå

normkost ref.
rimeligste

normkost ref.
Fkrtdr

289
1035
451
108
569
45
0
45
0
287
152
20
18
11
37
25
23

271
1029
448
97
547
42
0
42
0
268
141
19
17
11
34
23
22

272
1029
448
98
548
42
0
42
0
268
142
19
17
11
35
24
22

Midlere husholdningsgebyr
NOK/år inkl MVA
1661
1605
1607
Ekvivalent mengde
mengde avfall som håndteres hensyn tatt til omfanget av håndteringen; dvs. mengde
(tonn)
oppsamlet x andel av kost til oppsaml. + mengde innsamlet x andel av kost til innsamling osv.

4

KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER
EDC har foretatt en rekke inndatakontroller, men har ikke hatt mulighet til å vurdere om alle data er helt korrekte. Bare Hias
selv kan bedømme dette. Som følge av at modellen ikke er et eksakt bilde av virkeligheten, vil prestasjonssammenlikningen
uansett være beheftet med en usikkerhet som gjør at de virkelige forbedringsmulighetene kan være større enn de
beregnede. Referansegruppen er stor og sterk og det er grunn til å anta at benchmarkingsresultatene gir et meget godt
grunnlag for å vurdere posisjon og prestasjoner. Hias bør vurdere følgende alternative muligheter for å nyttiggjøre seg
resultatene av analysen:
1) Drøfte resultatene med ledergruppen, ansatte og eiere for å etablere et felles bilde av muligheter og utfordringer.
2) Godta virksomhetens prestasjonsnivå for nå, men revurdere posisjonen ved neste benchmarking.
3) Iverksette tiltak for å styrke de svake sidene som er avdekket; kundetilfredshet.
4) Iverksette tiltak for å utnytte de sterke sidene som er avdekket; prisnivå, systemeffektivitet, driftseffektivitet og
arbeidsmiljø.
5) Identifisere utviklingsmuligheter og beregne konsekvensene av alternative strategier før det konkluderes endelig.
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VEDLEGG: STRATEGISKE ALTERNATIVER
Alternativ A: Småsamlere legges ned
Strukturelle endringer::
Småsamlerne legges ned,
tvungen innsamling av papir og
drikkekartong som legges
sammen i plastpose, glassog metallemballasje i egne
beholdere (Igloer) der
småsamlerne har stått,
tekstiler legges i egne UFFcontainere der småsamlerne
har stått. Noe mer til
materialgjenvinning.

driftseffektivitet
1,0

0,7

miljøstandard

systemeffektivitet
0,4

0,1

-0,2

arbeidsmiljø

gebyrnivå

Midlere bedring av
driftseffektivitet:0%
tjenestestandard

Hias
Middel
alt. A

kundetilfredshet

Alternativ B: Innsamling av våtorganisk om sommeren og papir.
Strukturelle endringer::
Tvungen henting av papir hos
alle husstander og henting av
våtorganisk avfall i 3
sommermåneder (juni - aug).
Større andel til
materialgjenvinning.

driftseffektivitet
1,0

0,7

miljøstandard

systemeffektivitet
0,4

Alte

lang

drif

sys

geb

kun

tjen

0,1

Midlere bedring av
driftseffektivitet:0%

-0,2

arbeidsmiljø

arb

milj

gebyrnivå

tjenestestandard

kundetilfredshet

Hias
Middel
alt. B

Alternativ C: Henteavstand - Alle som Hamar, Løten og Stange
Strukturelle endringer::
Redusert henteavstand for
renovatørene og redusert
kjørelengde for Ringsaker for
innsamling tilsvarende Hamar,
Løten og Stange

driftseffektivitet
1,0

0,7

miljøstandard

systemeffektivitet
0,4

Midlere bedring av
driftseffektivitet:0%

0,1

-0,2

arbeidsmiljø

tjenestestandard

gebyrnivå

kundetilfredshet

Hias
Middel
alt. C

Alte

lang

drif

sys

geb

kun

tjen

arb

milj
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Alternativ D: Henteavstand - Alle som Ringsaker
Strukturelle endringer:: Økt
henteavstand for renovatørene
og økt kjørelengde for Hamar,
Løten og Stange innsamling
tilsvarende Ringsaker

driftseffektivitet
1,0

0,7

miljøstandard

systemeffektivitet
0,4

Midlere bedring av
driftseffektivitet:0%

0,1

-0,2

arbeidsmiljø

tjenestestandard

gebyrnivå

kundetilfredshet

Hias
Middel
alt. D
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Utviklingstrender
Det er mange ulike faktorer som påvirker utformingen av framtidige avfalls- og
renovasjonsløsninger. Figuren nedenfor viser de viktigste av disse:

Myndighetskrav
- Miljømessig
bærekraft
- Avfallshierarkiet
- Klimatilpasning
- Fokus på farlig avfall
- Universell utforming
- Arbeidsmiljø, HMS

Kommunenes klimaplaner
- Redusere klimautslipp innen
avfall og avfallshåndtering

Avfallsmengder
-

Befolkningsvekst i regionen
Mer avfall pr. person
Nye produkter → mer avfall
Mer fritidsbebyggelse og
hyppigere bruk av denne

Avfallsløsninger
mot 2020

Ny teknologi

Økte Forbrukerkrav
- Kvalitet på tjenesten
- Gebyrnivå
- Tilpasninger til
flerkulturelt samfunn
- Miljø (lukt, støy mv.)

Bebyggelsesstruktur
- Tettere boligbebyggelse

-

Nye oppsamlingssystemer
Sentralsortering
Veiing hos abonnent
Bruk av moderne IKT-løsninger

1. Myndighetskrav
1.1 EU’s rammedirektiv for avfall
EU’s rammedirektiv for avfall ble vedtatt av Rådet i 2008. Direktivet skal være implementert
gjennom nasjonale bestemmelser i Norge innen 12.12.2010. Krav og tiltak som er interessant
for framtidig avfallshåndtering i kommunene er bl.a.:
– Avfallshiearkiet fastholdes. Dette innebærer bl.a. at avfallsreduksjon gjennom
gjenbruk er rangert høyest. Videre er materialgjenvinning prioritert foran
energiutnyttelse.
– Satsing på tilrettelegging for økt ombruk. Krav om program for avfallsminimering
innen 2013.
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– Avfallspolitikken vil bli mer rettet mot miljøpåvirkning. Økt gjenvinning skal gi
reduserte utslipp fra deponier og dermed reduserte klimagassutslipp.
– Krav om separat innsamling av minst papir, metall, plast og glass innen 2015
– Minst 50 % materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2020
– Minst 70 % av bygg- og anleggsavfall skal ombrukes eller materialgjenvinnes innen
2020
– Forbrenning av avfall anses kun som gjenvinning hvis energieffektiviteten er større
enn 60-65 %.
– Våtorganisk avfall skal behandles mest mulig separat
De fleste av kravene direktivet inneholder er allerede oppfylt i Norge og i vår region.
Avfallshierarkiet

Avfallshierarkiet angir en prioritert rekkefølge for hvordan avfallsproblemene skal løses. Det
tradisjonelle avfallshierarkiet innebærer at en først skal søke å unngå at avfall oppstår.
Deretter kommer ombruk av avfallet og så materialgjenvinning fra avfallet.
Energigjenvinning av avfallet er neste steg i hierarkiet før deponering som er den minst
ønskelige løsning.

1.2 Nasjonale målsettinger for avfall og gjenvinning
Nasjonale mål for avfall og gjenvinning ble trukket opp i Stortingsmelding nr. 21 (2004-05).
De er i senere stortingsmeldinger stadfestet, senest i statsbudsjettet for 2012.
Strategisk mål:
Det er et mål å sørge for at skadene fra avfall på mennesker og naturmiljø blir så små som
mulig. Avfallsproblemene skal løses gjennom virkemidler som sikrer en samfunnsøkonomisk
god balanse mellom omfanget av avfall som genereres, og som gjenvinnes, forbrennes eller
deponeres.
Nasjonale resultatmål:
1. Utviklingen i generert mengde avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske
veksten.
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2. Det tas sikte på at mengden avfall til gjenvinning (inklusive energiutnyttelse) 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 miljømessig fornuftig nivå
3. Praktisk talt alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om, og enten gå til gjenvinning
eller være sikret tilstrekkelig nasjonal sluttbehandlingskapasitet.
4. Generering av ulike typer farlig avfall skal reduseres innen 2020 sammenliknet med
2005-nivå.
For vår region er målet om gjenvinningsgrad på 80 % inklusive energiutnyttelse nådd.
Økningen i mengde avfall har i perioden 2005-10 vært større enn det nasjonale målet, men har
de 2 siste årene vært mindre. Når det gjelder innsamlet farlig avfall er innsamlet mengde pr.
innbygger i vår region 13 kg/år, mens gjennomsnitt for hele landet er 6 kg/år.
Ny nasjonal avfallsplan i 2013:
Stortingsmeldinger om avfall har tidligere kommet med om lag ti års mellomrom. Disse har
satt viktige premisser for avfallsbransjen. I statsbudsjettet for 2013 avlyste
Miljøverndepartementet den varslede stortingsmeldingen og varslet at den vil bli erstattet med
en nasjonal avfallsplan. Avfallsplanen vil inneholde omtale av:







Implementering av EUs rammedirektiv for avfall
Plastavfall
Bygge- og anleggsavfall
Tekstiler
Biogass
Justering av produsentansvar

Klimamelding i 2012

Regjeringen la våren 2012 fram sin Klimamelding. Ifølge meldingen vil avfallssektoren bidra
med reduksjon på ca. 0,5 mill. tonn CO2 frem mot 2020 gjennom allerede vedtatte
virkemidler. Det aller meste av dette vil være reduksjon i utslipp av deponigass. I den
foreløpige utgaven av meldingen er det ikke varslet nye virkemidler eller tiltak for avfall.
Meldingen har et fyldig kapittel om biogass hvor det fremgår at potensialet ligger både i
landbruket, og i utnyttelse av avfall og avløpsslam.

2. Kommunenes klimahandlingsplaner.
Kommunenes klimahandlingsplaner inneholder overordnede målsettinger om å redusere
utslipp av klimagasser, bl.a. fra oppvarming med fossilt brensel og transport. Bruk av
bioenergi til oppvarming og tilrettelegging for fjernvarme, fra for eksempel
avfallsforbrenningsanlegget på Trehøringen er tiltak i denne sammenheng.
Klimahandlingsplanene inneholder også mål og strategier innenfor avfallsreduksjon og
kildesortering i egne virksomheter, og at kommunene og Hias skal samarbeide om å oppfylle
målene i avfallsplanen, bl.a for å redusere avfallsmengden og øke kildesorteringen.
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2.1 Hamar kommune
Langsiktige mål – 2020:
Hamar kommune har sluttet seg til målsettingen i SMAT for reduksjon av klimautslipp med om lag 20
% fra 2006-nivået innen 2020. Dette innebærer:
-

80 % reduksjon av fossilt brensel i stasjonær forbrenning
10 % reduksjon fra landbruk
10 % reduksjon fra avfallsdeponi
Stabilisere utslipp fra vegtrafikk på 2008-nivå.

Strategi vedr. forbruk og avfall:
-

-

Kommunen ønsker å utnytte innkjøpskraften organisasjonen har for å stimulere til bærekraftig
produksjon og forbruk ved å:
o Stille miljøkrav til varer og tjenester
o Stille krav om at underleverandører må dokumentere miljøvennlig drift
Kommunen ønsker å fokusere på kildesortering i egne bygg
Hamar kommune vil jobbe for å begrense avfallsmengden og øke ombruk og gjenvinning
Hamar kommune ønsker å framheve viktigheten av miljøvennlig materialbruk

2.2 Løten kommune
Hovedmål:
Løten kommune setter som mål å redusere utslippet fra all virksomhet (privat og offentlig) innad i
kommunen med 20 % innen 2020.
Delmål, bl.a.:
-

Redusere utslippet av klimagasser fra avfall og landbruksnæringen
Kommunen skal være en aktiv aktør innen informasjonsspredning innen enøk, gode
klimaløsninger og opplæring om temaet for barn og ungdom.

Tiltak som berører avfallssektoren:
-

Gjennomføre/påvirke avfallsminimering, ombruk og materialgjenvinning av avfallsfraksjoner.
Nei til uadressert reklame – bruke klistremerker på postkassa
Utnytte metangass fra Heggvin avfallsdeponi til oppvarming av næringsbygg
Etablere et område på kommunens hjemmeside med informasjon om energi og klima, med
linker til aktuelle nettsteder
Etablere tilsyn med næringsavfall
Målet om redusert transportarbeid skal være et sentralt premiss ved beslutninger om
lokalisering av ulike typer virksomhet
Gjennomføre sortering av avfall innen kommunale virksomheter
Begrense papirforbruket
Sortering av avfall fra skole og barnehagene
Energiutnytting av restavfallsfraksjonen i stedet for deponering
Plassere ut flere søppeldunker i Løten sentrum og sørge for sortering av avfallet
Legge til rette for hjemmekompostering av mat- og hageavfall for å begrense biltransporten til
gjenvinningsstasjonene
Etablere bedre ordninger for farlig avfall

2.3 Ringsaker kommune
Langsiktige mål:
Ringsaker kommunes hovedmål er å redusere klimagassutslippene med 25 % i perioden 2006-2020.
Dette betinger at:
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Bruk av fossilt brensel til oppvarming reduseres med minimum 80 % innen 2020 uten at
elektrisitetsforbruket økes vesentlig
Utslipp av klimagasser fra landbruket skal reduseres med 15 % i forhold til tall for 2006
Utslipp fra transportsektoren skal reduseres med 27 % i forhold til tall for 2006.

Strategier for å nå målet er bl.a. informasjons- og holdningsskapende arbeid og stimulering til
bærekraftig produksjon og forbruk.
Tiltak som berører avfallssektoren:
-

Samordne avfallshåndtering og bedre kildesortering i kommunal aktivitet
Drive informasjon og holdningsskapende arbeid innen energisparing, avfallshåndtering og
transport, både mot husholdninger og næringsliv

2.4 Stange kommune
Mål:
Stange kommune har målsetting om at klimagassutslipp skal reduseres til 1995-nivå innen 2013 og
med 30 % av kommunens utslipp i 1990 innen 2020.
Strategier:
-

Legge vekt på informasjonsformidling, synliggjøre gode eksempler og drive
holdningsskapende arbeid.

-

Være et forbilde innen bærekraftig energibruk og klimagassutslipp

Tiltak som berører avfallssektoren:

3.

-

Det er utarbeidet egen avfallsplan for regionen. Det er lagt opp til at avfallsplanen skal
revideres i 2009. Stange kommune skal gjennom denne revisjonen ivareta sine klimamål.

-

Gjennomføre generell informasjonskampanje rettet mot husholdninger og næringsliv.
Gjennomføre en holdningskampanje vedr bruk av bil i jobb og fritid.

Økte avfallsmengder

Selv om økningen i mengder husholdningsavfall i regionen har flatet ut de siste 2-3 årene er
det utviklingstrekk som indikerer at mengdene kan øke i årene framover.
I perioden 2005-2010 økte befolkningen i regionen med 3,1 %. Denne utviklingen må antas å
fortsette, noe som medfører økte avfallsmengder.
Avfallsmengde pr. person er svært avhengig av materiell velferd, og redusert økning de siste
år har sannsynligvis en sammenheng med finanskrisen. Både økt materiell levestandard og
teknologisk utvikling medfører økt omløpshastighet på mange typer produkter og dermed økte
avfallsmengder.
Husholdningsstørrelsen har en utvikling mot mindre antall personer pr. husstand, og denne
tendensen må forventes å fortsette. Dette medfører en økning i avfallsmengden pr. person
fordi deler av forbruket er knyttet til husstanden og ikke til person.
I perioden 2001-2010 flyttet 9 % av befolkningen i regionen enten inn eller ut av sin
kommune. I tillegg kommer flyttinger innenfor den enkelte kommune.
Hyppigere flyttinger medfører ofte utskifting av interiør og opprydding i kjellere og boder,
noe som genererer mer avfall.
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I perioden 2001-2010 økte antall fritidsboliger i Hamar-regionen med 11 %. Det er også en
stadig økende standard og bruksfrekvens på fritidsboligene. Eksisterende fritidsboliger
gjennomgår også rehabilitering i stadig større grad. Disse utviklingstendensene genererer alle
mer avfall.

4.

Krav fra kunder

Fokus på kostnadene ved offentlige tjenester vil fortsette, og dette omfatter også
renovasjonstjenestene.
Det er økende krav om kvalitet på både offentlige og private tjenester. Disse krav vil også
omfatte renovasjonssektoren med økte krav til innhenting av avfall, estetikk, forsøpling og
arealbruk. Krav til fleksibilitet vil også øke.
Det har de siste årene også blitt et marked for å frakte husholdningsavfall fra private
abonnenter til gjenvinningsstasjonene.

5. Økt behov for tilrettelegging
5.1. Universell utforming
I henhold til «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne»
som trådte i kraft 01.01.09 må krav til universell utforming tilfredsstilles for alle funksjoner i
samfunnet som er beregnet på allmennheten så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for
virksomheten. Plikten til universell utforming betyr at virksomhetene er ansvarlige for å tilpasse og
tilrettelegge de fysiske omgivelsene slik at flest mulige brukerforutsetninger ivaretas uten
særløsninger. Hovedløsningen skal imøtekomme alle brukerbehov. Dette kravet vil også gjelde for
avfallshåndtering, og ved nybygging eller hovedombygging må anlegg og innretninger utformes i
henhold til kravene om universell utforming.
Det må forventes krav og ønsker om å vektlegge at det er tilgjengelighet for alle er over alt, uten at det
settes opp spesialløsninger tilpasset spesielle brukere.

5.2 Flerkulturelt samfunn
Som i landet for øvrig blir også vår region i stadig større grad et flerkulturelt samfunn, noe
som bl.a. gjør det viktig med kommunikasjon og informasjon om renovasjonsordningene som
er forståelig for alle.

6. Endring i bebyggelsesstruktur
I 1991 var 76 % av boligene i Hamarregionen eneboliger. I 2000 var denne andelen redusert
til 73 %, mens andelen av mer konsentret boligbebyggelse (leieligheter, blokker, kjedehus
mm) var økt fra 24 til 27 %. Denne utviklingen har fortsatt etter 2000 og må forventes å
fortsette i årene framover. Dette medfører at arealer til oppsamling og innsamling av avfall i
stadig større grad må konkurrere med andre formål, samtidig som estetiske krav er økende.
Dette medfører behov for å etablere andre løsninger for oppsamling av avfall enn de
tradisjonelle avfallsdunkene i mange eksisterende og nye boligområder. Det medfører også at
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kommunen må sørge for tilsvarende tilrettelegging for oppsamling av næringsavfall i tett
bebygde områder, for eksempel gjennom krav i regulerings- og bebyggelsesplaner.

7. Ny teknologi
Det foregår en stadig teknologisk utvikling når det gjelder innsamlingssystemer for avfall og
sorteringsløsninger. Dette åpner for nye løsninger som kan tilpasses nye og økende krav
innenfor kommunale renovasjonstjenester. Eksempler på slike nye løsninger er:
- Stadig flere og bedre løsninger for nedravde oppsamlingsenheter.
- Avfallssug. Dette er en ordning der abonnenten kaster avfallet i nedgravde tanker som
dekker flere husholdninger. Disse tømmes med sugebil, noe som reduserer transporten
med renovasjonsbil. Det er også utviklet løsninger der avfallet suges til en sentral
oppsamlingsstasjon og blir hentet der i konteinere.
- Sidelastere med automatisk tømming. Disse renovasjonsbilene kan betjenes med 1
mann, men setter krav til at beholderne er nær kjørbar veg.
- Veiing og identifisering av avfallet fra den enkelte abonnent. Dette gir nye muligheter
for bedre adminstrativ opfølging av abonnentene og mer omfattende differensiering av
gebyr etter mengde avfall. GPS-basert teknologi er også på vei inn i
renovasjonssektoren.
- Optiske sorteringsanlegg basert på at abonnenten kildesorterer avfallet i plastposer
med forskjellige farger og legger avfallet i samme beholder.

8. Oppsummering
Følgende utviklingstrender må tas med inn i vurderingene av mål, strategier og tiltak i den
nye avfallsplanen:


Myndighetene har fortsatt fokus på avfallsminimering, materialgjenvinning og farlig
avfall. Det er økt fokus på avfallshåndteringens betydning for klimautviklingen.



Kommunenes klimahandlingsplaner har mål og tiltak som berører avfallssektoren.



Vi må fortsatt forvente økning i avfallsmengdene.



Krav fra kunder til service, fleksibilitet og pris er økende.



Krav til universell utforming vil også gjelde avfallssystemene.



Det er økende informasjonsbehov om avfallsordning og kildesortering, bl.a. som følge
av et mer flerkulturelt samfunn



Andel konsentrert bebyggelse øker, og slik bebyggelse krever andre
oppsamlingsløsninger enn de tradisjonelle.



Ny teknologi kan gi nye, mer kundevennlige og effektive løsninger for
avfallsinnsamlingen.
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Avfallsplan 2013-20 – Arbeidsgruppen

Mer avfall til forbrenning?
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1 INNLEDNING
Under arbeidet med avfallsplanen og under høringsrunden har det kommet kommentarer om
at det er et bedre alternativ å levere mer av avfallet sammen med restavfallet til
forbrenningsanlegget i Trehøringen. Fraksjonen som nevnes i denne forbindelse er særlig
våtorganisk avfall. Men både plast, papir og papp er også nevnt.
Avtalen Hias har med Eidsiva Bioenergi om levering av avfall til forbrenning gjelder til og
med 2017, med opsjon på ytterligere 2 års avtale. For levering etter avtaleperioden må det
avholdes ny konkurranse i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Et mulig utfall
er da at restavfallet etter 2017 (eller 2019) kan bli levert til et annet forbrenningsanlegg med
energiutnytting. Spørsmålet om det skal leveres mer avfall til forbrenning må derfor vurderes
på generelt grunnlag og ikke direkte knyttes til at vi har et eksisterende forbrenningsanlegg i
regionen.
Det er ingen myndighetskrav om utsortering og materialgjenvinning av de ovenfor nevnte
avfallsfraksjoner i dag. Det er likevel lagt føringer fra myndighetene ved at avfallspolitikken
både i Norge og EU bygger på det såkalte avfallshierarkiet. I henhold til avfallshierarkiet er
det fremste målet er å unngå avfall. Deretter følger ombruk, materialgjenvinning,
energigjenvinning og til sist kontrollert lagring (deponi). I den norske oversettelsen av EU’s
rammedirektiv for avfall står det blant annet:
………Rettsakten slår fast at avfallshierarkiet skal ligge til grunn for
avfallspolitikken………..Det oppfordres til kildesortering, og det settes krav om at det
skal være separat innsamling av minimum papir, metall, plast og glass innen
2015…………. Det oppfordres til tiltak for å fremme separat innsamling av våtorganisk
avfall med tanke på biologisk behandling. Kommisjonen arbeider med å vurdere behovet
for ytterligere regulering av biologisk avfall.

2 VÅTORGANISK AVFALL
Våtorganisk avfall fra husholdningene blir i dag behandlet ved Mjøsanlegget på
Lillehammer, der det produseres biogass, kompost og våtgjødsel av avfallet. Mjøsanlegget
eies av Hias IKS, GLØR IKS og GLT IKS i fellesskap. Hias har dermed en rolle både som
eier og som leverandør til anlegget. Levering til anlegget kan derfor gjøres uten konkurranse i
henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Eierne av anlegget vil i løpet av 2013 ta en
avgjørelse om anleggets framtid. Alternativene er opprustning av anlegget med nåværende
kapasitet og opprustning av anlegget med utvidelse av kapasiteten.
Miljø og klima
Nåværende behandling av våtorganisk avfall ved Mjøsanlegget tilhører kategorien
materialgjenvinning i avfallshierarkiet. I henhold til avfallshierarkiet er materialgjenvinning
miljømessig en mer høyverdig avfallsbehandling enn forbrenning med energigjenvinning.
Stoffer som gjenvinnes er organisk stoff og næringsstoffer som fosfor og nitrogen. Særlig
fosfor er i ferd med å bli en mangelvare på verdensbasis. Produkter fra Mjøsanlegget som gir
tilbakeføring av næringsstoffer til kretsløpet er kompost og våtgjødsel.
I tillegg gir produksjon av biogass ved Mjøsanlegget et energiutbytte fra det våtorganiske
avfallet som er minst like stort som en ville fått ved forbrenning. Mottakeren av biogassen,
GLØR IKS, har valgt å satse på et utviklingsprosjekt med teknologi for omdanning av biogass
til biometan som skal brukes som drivstoff.
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Mjøsanlegget for behandling av våtorganisk avfall

Konsulentselskapet Mepex har i 2012 laget utredningen ”Økt utnyttelse av ressursene i
våtorganisk avfall” på vegne av Klima- og forurensningsdirektoratet. Utredningene ble laget
som underlag til den tidligere varslede stortingsmeldingen om avfallspolitikken, som nå blir
en nasjonal avfallsplan. Utredningen kan lastes ned fra følgende internettside:
http://www.klif.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2012/September/Okt-utnyttelse-avressursene-i-vatorganisk-avfall
Følgende er hentet fra sammendraget under overskriften ”Livsløpstenkning og rangering av
behandlingsløsninger”:
EUs Avfallsrammedirektiv definerer et avfallshierarki som illustrerer hvilken prioritering
som skal legges til grunn for disponering av avfall.
I henhold til hierarkiet skal materialgjenvinning rangeres foran energiutnyttelse. Det
innebærer at kompostering og biogass skal prioriteres foran forbrenning med
energiutnyttelse.
Avfallshierarkiet er bindende, men kan fravikes for spesifikke avfallsstrømmer ut fra en
livsløpstenkning.
Det er gjennomført et litteraturstudium av 10 livsløpsanalyser (LCA) som sammenligner
ulike behandlingsmåter for våtorganisk avfall. Samlet sett rangeres biogass som den beste
løsningen for behandling av matavfall, men de fleste holder biogass bare litt bedre enn
forbrenning med energiutnyttelse. Livsløpsanalysene legger normalt til grunn direkte
utnyttelse av energien i biogass og ikke produksjon av drivstoff som gjør løsningen bedre.
Kompostering er den dårligste av de 3 løsningene. En vurdering av ikke kvantifiserbare
effekter styrker imidlertid både biogass og kompostering som løsninger.
Livsløpsanalysene som er omtalt i rapporten tar for seg 3 ulike behandlingsløsninger:
Forbrenning, biogassutnyttelse og kompostering. Analysene har også klima som et av
miljøaspektene. For de analysene der alle 3 behandlingsløsningene inngår kommer biogass ut
som den beste løsningen i 5 av 6 tilfeller når det gjelder klimapåvirkning.
På bakgrunn av rapporten må forbrenning av våtorganisk avfall anses som en miljømessig,
dårligere løsning enn nåværende behandling ved Mjøsanlegget, særlig hvis biogassen i
framtida blir utnyttet til drivstoff.

Avfallsplan 2013-2020.

Vedlegg 7

Miljøbelastningen ved transport til Lillehammer er ikke nok til å oppveie dette. Våtorganisk
avfall inngår i en helhetlig transportordning for husholdningsavfall i regionene HamarLillehammer-Gjøvik. Restavfall går til Hamar, våtorganisk går til Lillehammer og treverk skal
gå til Gjøvik når Eidsivas biobrenselanlegg der er ferdig utbygd. På denne måten er det nok
volum til å bygge slike behandlingsanlegg i regionen, samtidig som transport kan utnyttes
begge veier.
Overgang til forbrenning av våtorganisk avfall vil være et brudd med avfallshierarkiet og
sorteringsfilosofien, og kan være et signal som fører til at abonnentene sorterer mindre også
av andre fraksjoner.

Mjøsanlegget – Produksjon av kompost

Kunde
Hvis våtorganisk avfall skal leveres til forbrenning, kan dette avfallet legges i beholderen for
restavfall, noe som vil gi mindre arbeid for kunden. På grunn av lukt og andre hygeniske
forhold må tømmehyppigheten for restavfall da tilpasses nåværende tømmehyppighet for
våtorganisk avfall, med en eventuell økning av denne i sommermånedene. Ved at 2 fraksjoner
samles til 1 vil nødvendig beholderstørrelse for restavfall gå opp for de fleste.
Lukt
Det har vært lite klager fra naboer på lukt fra Mjøsanlegget, men kravene her blir stadig
skjerpet og bebyggelsen kryper nærmere. Den største kilden til lukt ved anlegget er matavfall
som blir behandlet utendørs. I det planlagte oppgraderte Mjøsanlegget vil alt matavfall bli
behandlet innendørs under kontrollerte forhold. En vil da ha styring på lukt og lukta blir
renset før den slippes ut av anlegget.
Økonomi
Dagens kostnad for behandling av våtorganisk avfall ved Mjøsanlegget (inklusive transport) er
865 kr/tonn. Tilsvarende kostnad ved levering til forbrenning ved Trehørningen er ca. 700
kr/tonn. Med dagens priser innebærer derfor levering av våtorganisk avfall til forbrenning
sammen med restavfallet en besparelse. Beregninger Hias har gjort viser at denne besparelsen
er i gjennomsnitt 88 kr/år pr. husstand. I beregningen er det da tatt hensyn til endringer i
innsamlingsordningen som følge av at våtorganisk blir en del av restavfallet (færre beholdere,
besparelse poser til våtorganisk mv).
På lengre sikt kan det økonomiske bildet forandres, men dette er det vanskelig å gi noen sikre
prognoser på. Kostnader for biologisk behandling forventes å bli omtrent den samme som i
dag, selv med en oppgradering og utvidelse av Mjøsanlegget. Det er imidlertid noen faktorer
som kan bidra til å redusere forskjellen i kostnad mellom forbrenning og biologisk
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behandling. Våtgjødsel fra Mjøsanlegget har samme næringsinnhold som kunstgjødsel, og det
arbeides med sikte på at denne gjødselen etter hvert skal få en markedsverdi. Et eksempel er
Romerike biogassanlegg, som behandler våtorganisk avfall fra Oslo. De har nylig inngått en
avtale med Felleskjøpet Agri om markedsføring og salg av biogjødsel fra anlegget.
Våtorganisk avfall har lavere brennverdi enn restavfall for øvrig. I en eventuell, framtidig
situasjon med god tilgang på avfall til forbrenning, kan levering av restavfall med våtorganisk
innhold få en høyere kostnad enn restavfall uten våtorganisk innhold. Dette er imidlertid
usikkert.

Spredning av våtgjødsel fra Mjøsanlegget.

Blanding av våtorganisk avfall med øvrig restavfall kan dessuten redusere mulighetene for en
framtidig sentralsortering av restavfallet, fordi avfallet da blir mer ”tilgriset”. Mulighetene for
å ta ut mer verdier fra restavfallet kan derfor bli redusert.
Selskaper og kommuner som har forbrenning av våtorganisk avfall
Følgende selskaper er brukt som eksempler på valg av forbrenning framfor biologisk
behandling av våtorganisk avfall: GIR, Trondheim, Bergen, Karmøy, Ålesund og Bodø.
GIR (Glåmdalen Interkommunale Renovasjonsselskap):
Inntil 2011 leverte GIR våtorganisk avfall til kompostering ved det nå nedlagte Hera Vekst i
Elverum. Fra 2011 sendes våtorganisk avfall sammen med restavfallet til forbrenning i
Sverige. I vurderingen viste miljøregnskapet en liten fordel for kompostering, mens
behandlingskostnadene var betydelig høyere (628 kr/tonn). Produksjon av biogass ble ikke
utredet, siden kompostering var alternativet til forbrenning på det tidspunktet. GIR er fornøyd
med valgt løsning, selv om løsningen med forbrenning ble noe dyrere enn forutsatt.
Trondheim kommune:
Trondheim kommune forbrenner våtorganisk avfall sammen med restavfallet i eget
forbrenningsanlegg i dag. Det foreligger en politisk bestilling fra 2007 om at våtorganisk skal
utsorteres med tanke på produksjon av biogass til byens busser/kjøretøy. Status er at
kommunen nå har satt i gang et arbeid for å se på sentralsortering, slik at våtorganisk kan
skilles ut fra restavfall uten kildesortering i egen beholder. Det planlegges videre et
biogassanlegg i Sogn, som kan være et aktuelt behandlingsanlegg. Klimaregnskapet viser en
marginal fordel for biogass til drivstoff framfor forbrenning, mens miljøregnskapet for øvrig
viser en større fordel for biogass.
BIR (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap):
BIR forbrenner også våtorganisk sammen med restavfallet i eget forbrenningsanlegg. I BIR’s
avfallsplan står det at muligheten for utsortering av matavfall skal utredes. På selskapets
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hjemmeside står det at merkostnaden for å sortere matavfallet og behandle dette i et
biogassanlegg er utregnet til 1000 kr pr. abonnent pr. år. BIR er nå på ny bedt om å utrede
separat innsamling av matavfall og produksjon av drivstoff og gjødsel.
Ålesund:
Våtorganisk avfall blir i dag levert til et lokalt forbrenningsanlegg sammen med restavfallet.
Renovasjonsselskapet har lange avtaler om levering av restavfall med matavfall til Tafjord
Kraftvarme. Dersom matavfallet tas ut av restavfallet, må selskapet betale 90 kr ekstra pr tonn
for restavfallet (kapasiteten på ovnen går ned). En representant for selskapet sier i en e-post at
det ikke er en ønskelig situasjon å være i, og at selskapet på sikt vil starte arbeidet med å se på
miljømessig bedre løsninger for matavfallet. I Ålesund kommunes klima- og energiplan 201215 er et av tiltakene å utrede mulighetene for etablering av biogassanlegg fra våtorganisk
avfall.
Det er forskjell på hvordan avfallsforbrenningsanlegg er bygget, og ovnen på Trehørningen er
for eksempel bygget for den restavfallssammensetningen som er her. Det er derfor ikke behov
for ekstra fuktighet på Trehørningen, men de kan gjerne ta i mot restavfall med våtorganisk
innhold.
Eksempler på kommuner/selskaper som har eller har valgt biologisk behandling:
 Mjøsanlegget AS
 Ecopro (Kommunene i Trøndelag nord for Trondheim)
Dette anlegget har hatt en del innkjøringsproblemer, men dette er nå i ferd med å rette
seg, og økonomien blir gradvis bedre.
 Oslo kommune
Det er bygget et stort biogassanlegg i Nes på Romerike som tar i mot våtorganisk
avfall fra bl.a. Oslo.
 Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA)
 Drammensregionen (RfD)
 Stavanger kommune
 Asker kommune
 Avfall SØR (Kristiansand m.fl.)
 Follo REN (Planlagt sentralsorteringsanlegg)
 Roaf (Romerike) (Planlagt sentralsorteringsanlegg).
Sverige og Danmark:
Sverige:
Sverige har et resultatmål om at minst 35 % av matavfallet fra husholdninger skal ha
biologisk behandling (innen 2010), mens det innen samme frist er forutsatt at alt matavfall fra
næringsmiddelindustrien skal behandles biologisk. Ny nasjonal avfallsplan for Sverige for
perioden 2012 – 2017 er under utarbeidelse.
Danmark:
Miljøutredninger som ble utført i Danmark for noen år siden konkluderte med at
miljøgevinsten ved kildesortering og biologisk behandling var marginal sammenlignet med
forbrenning med energiutnyttelse. Det har derfor ikke vært noe mål i Danmark om å øke
kildesorteringen av matavfall. Danmark har mye fossil kraftproduksjon og har derfor
prioriterert el og varme framfor produksjon av drivstoff. I forbindelse med at
miljøverndepartementet nå utarbeider en ny ressursstrategi for avfallshåndtering uttaler
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miljøvernministeren: ”Vi vil gerne have mer du av ressourcene frem for at brænde dem af”.
Dette innebærer en politikk basert på at mer avfall skal utsorteres før brenning.
Konklusjon
Avfallspolitikken både i Norge og EU gir klare føringer på at avfallshierarkiet skal følges. Det
er i denne forbindelse også fokus på våtorganisk avfall og de ressursene dette inneholder. Det
er tydelige signaler om at mest mulig av det våtorganiske avfallet bør matreialgjenvinnes i
stedet for å brennes. Dette må forventes blir underbygget ytterligere i den varlsede nasjonale
avfallsplanen.
Miljømessig er nåværende biologisk behandling av våtorganisk avfall ved Mjøsanlegget en
mer høygradig behandling enn forbrenning, både i følge avfallshierarkiet og i følge generelle
miljø- og klimaanalyser. Årsaken til dette er at en ved biologisk behandling tar vare på
næringsstoffene avfallet i tillegg til energien. Ved utnyttelse av biogassen til drivstoff vil den
miljømessige gevinsten ved biologisk behandling øke.
Gjennom nåværende kildesortering (av blant annet våtorganisk avfall) har en i vår region
oppnådd en utsorteringsgrad av avfall til materialgjenvinning som er godt over
landsgjennomsnittet. Med en mulighet for at myndighetene kan etablerere mer regulering av
disponeringen av våtorganisk avfall i framtida, vil det være ugunstig å endre dagens etablerte
og vellykkede ordning og kanskje måtte gå tilbake til denne ordningen på nytt senere.
Utsortering av våtorganisk avfall er holdningsskapende i forhold til avfallssortering generelt,
fordi dette avfallet ikke oppfattes som særlig brennbart.
Med nåværende behandlingskostnad for biologisk behandling er merkostnaden i forhold til
forbrenning i underkant av 100 kr pr. abonnent pr. år. På litt lengre sikt og med en utvidelse
av Mjøsanlegget kan merkostnaden bli mindre.
Ved å legge vekt på de miljømessige føringer fra myndighetene og i avfallshierarkiet, samt de
mer langsiktige økonomiske vurderinger, anses utsortering av våtorganisk avfall med
biologisk behandling å være en bedre løsning enn forbrenning sammen med restavfallet.
Det forelås derfor et mål for andel restavfall til forbrenning på maks 20 %, noe som tilsier at
dette restavfallet ikke skal inneholde våtorganisk avfall.

3 PLAST
Plast blir i dag levert til kjemisk gjenvinning. Denne foregår i Tyskland. Hias er ikke bundet
av noen langsiktig avtale om levering av plast.
Miljø
Ut i fra avfallshierarkiet er materialgjenvinning av plast en miljømessig bedre løsning enn
forbrenning.
Ved dagens gjenvinning i Tyskland blir 75 % av materialet i plasten blir gjenvunnet.
Transporten til Tyskland foregår med tog. For hver kg plast som gjenvinnes, spares miljøet
for 2 kg olje, noe som har betydning for CO2-utslipp til atmosfæren og dermed
klimautviklingen. Klimaeffekten av transporten til Tyskland betyr lite i denne
sammenhengen.
Kunde
Hvis plast skal leveres til forbrenning, kan dette avfallet legges i beholderen for restavfall, og
dette vil være en fordel for kunden. Beholder for restavfall der plast også tømmes, vil
imidlertid enten måtte tømmes oftere eller ha større volum enn dagens restavfallsbeholdere.
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Økonomi
Med dagens priser (2011) vil levering av plast til forbrenning gi en økt behandlings- og
transportkostnad på 18 kr/abonnent pr. år. Det er ikke gjort beregninger av de økonomiske
konsekvenser for innsamlingsordningen, men det er grunn til å anta at det vil bli en liten
besparelse ved å levere plast i restavfallet.
Konklusjon
Fortsatt levering av plast til materialgjenvinning er i tråd med avfallshierarkiet. Det synes
heller ikke å være vesentlige andre argumenter for å levere plast til forbrenning med
energiutnyttelse sammen med restavfallet.

4 PAPIR OG PAPP
Papir og papp blir i dag levert til gjenvinning og brukes som råstoff til nytt papir. Avtalenes
varighet?
Miljø
Ut i fra avfallshierarkiet er materialgjenvinning av papir og papp en bedre løsning enn
forbrenning. I et klimaregnskap. En utredning Østfoldforskning har gjennomført for Avfall
Norge viser at energiutnyttelse av papp og papir vevd forbrenning kan være bedre for klimaet
enn materialgjenvinning på grunn av forutsetninger om bruk og erstatning av fossil energi.
Andre miljøindikatorer (f.eks. energiforbruk, forsuring, overgjødsling, smogdannelse,
toksisitet, arealforbruk og utslipp av organisk materiale), peker imidlertid på at
papirgjenvinning er best og Avfall Norge anbefaler alle å fortsette kildesortering av papp og
papir til gjenvinning.
Kunde
Hvis papir skal leveres til forbrenning, kan dette avfallet legges i beholderen for restavfall.
Dette vil være en fordel for kunden, som i dag enten kjører papiret til småsamler eller
gjenvinningsstasjonen, eller betaler for en egen beholder for papir. Beholder for restavfall der
papir også tømmes, vil imidlertid enten måtte tømmes oftere eller ha større volum en dagens
restavfallsbeholdere.
Økonomi
Prisene på papir og papp varierer mye i takt med endringer i konjunkturene. Det er derfor
vanskelig å forutse økonomien over tid. Med utgangspunkt i priser fra 2010, ville levering til
forbrenning gi en økt kostnad på ca. ca. 75 kr/abonnent pr. år. samlet for papir og papp. I
tillegg kommer økte innsamlingskostnader ved at restavfallsmengden som samles inn blir
vesentlig større.
Konklusjon
Fortsatt levering av papir og papp til materialgjenvinning er i tråd med avfallshierarkiet. En
samlet vurdering av øvrige forhold gir heller ikke vesentlige argumenter for å levere papir og
papp til forbrenning med energiutnyttelse sammen med restavfallet.

5 OPPSUMMERING
I dette notatet er det gjort en vurdering av om fraksjonene våtorganisk avfall, plast, papir og
papp bør til forbrenning med energiutnyttelse i stedet for nåværende levering til
materialgjenvinning. Fordelene med levering til forbrenning er vurdert opp mot nasjonale
myndigheters og EU,s retningslinjer om at avfallshierarkiet skal tillegges stor vekt. Den beste
løsning anses å være fortsatt levering av alle disse fraksjonene til materialgjenvinning.
Dette er konklusjoner basert på dagens situasjon og gjenspeiler også bransjeorganisasjonenes
anbefalinger i dag. Rammebetingelser og øvrige fortsetninger kan endre seg over
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