
Ny renovasjonsforskrift for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange; 
kommentarer til de enkelte bestemmelsene. 
 

Generelt 
Gjeldende renovasjonsforskrift ble fastsatt av kommunestyret i Stange 27. april, Ringsaker 
18. mai, Løten 29. juni og Hamar 5. oktober 2005 og kunngjort 20. oktober 2005. 
 
I den nye forskriften er det bl.a. tatt inn beskrivelse av Renovasjonsteknisk norm (RT-norm 
og plan (RT-plan), flere typer oppsamlingsenheter som nedgravde bunntømte containere og 
avfallssug (AFS-anlegg). Renovasjonsselskapets og abonnentenes plikter, med krav til 
kildesortering er presisert i egne bestemmelser. Forskriften er redigert på nytt med ny 
paragrafinndeling og noen nye bestemmelser, noen er tatt ut eller er flyttet. Nedenfor 
kommenteres de enkelte bestemmelsene i ny forskrift med henvisning til gjeldende 
(gammel) forskrift. 
 
Representanter for de enkelte kommune har deltatt i utarbeiding av ny forskrift, både i 
arbeids- og styringsgruppe. 
 

De enkelte bestemmelsene. 
§ 1 Forskriften formål 
Tilsvarer i det vesentlige § 1 i gjeldende forskrift. 
 
§ 2 Virkeområde 
Tilsvarer § 2 i gjeldende forskrift. 
 
§ 3 Delegering av myndighet 
Tilsvarer det vesentlige i § 17 i gjeldende forskrift. Det er presisert at kommunenes 
myndighet til håndtering av husholdningsavfall er delegert til renovasjonsselskapet. 
 
§ 4 Definisjoner 
Tilsvarer §3 i gjeldende forskrift, men er i stor grad utvidet til å omfatte endringer fra 2005. 
 
§ 5 Renovasjonsteknisk norm (RT-norm) 
Ny bestemmelse. Normen er under utarbeidelse og blir klar til administrativ behandling og 
godkjenning i kommunene. Når den er ferdig behandlet, blir normen et verktøy bl.a. i 
byggesaksbehandling der den setter krav til avfallsløsninger i utbyggingssaker. Normen er 
utarbeidet i samspill med kommunene. 
 
§ 6 Renovasjonsteknisk plan (RT-plan) og plansak i kommunen 
Ny bestemmelse som en følge av RT-normen. Det skal ifølge. denne bestemmelsen 
utarbeides en RT-plan før det gis byggetillatelse ved nybygg og omfattende fornyelse / 
rehabilitering. 
 
§ 7 Kommunal innsamling av avfall 



En videreføring av § 5 i gjeldende forskrift og med viss oppgradering. Kommunenes plikter er 
overført til renovasjonsselskapet, og krav til kildesortering er nevnt spesielt. 
 
§ 8 Renovasjonsselskapets plikter 
Ny bestemmelse som presiserer renovasjonsselskapets plikter ved innsamling og håndtering 
av avfallet. Renovasjonsselskapets plikt til å stimulere til ombruk og kildesortering er 
presisert. I femte avsnitt er ansvaret for vask / rengjøring av oppsamlingsenheter for 
fritidsrenovasjon, AFS-anlegg og nedgravde containere beskrevet og lagt til 
renovasjonsselskapet. 
 
§ 9 Abonnentens plikter 
Ny bestemmelse. Grunneiers plikt til å etablere samarbeidsordninger der det er flere 
leietakere er presisert. Det skal brukes godkjente oppsamlingsenheter, og disse skal ikke 
fylles mer enn at lokket lett kan lukkes. Brøyting og strøing av henteplass er abonnentens 
ansvar.  
 
§ 10. Krav til kildesortering (hente- og bringeordning mm) 
Ny bestemmelse, viderefører og utdyper bestemmelse i femte avsnitt § 5 i gjeldende 
forskrift. 
 
§ 11 Hjemmekompostering 
Viderefører bestemmelsene i § 10 i gjeldende forskrift. 
 
§ 12 Bruk av oppsamlingsenhet og innsamling av husholdningsavfall 
Viderefører bestemmelsene i § 6 i gjeldende forskrift med noen tillegg. Abonnentens ansvar 
for avfallet er presisert i første avsnitt. Oppsamlingsenheter skal plasseres slik at de er til 
minst mulig sjenanse for andre, og plasseringen må ikke utgjøre noen HMS-risiko for 
renovatørene. Rest husholdningsavfall kan også leveres i godkjente og merkede sekker på 
gjenvinningsstasjon. 
 
§ 12a Kun for abonnent med beholdere på hjul 
Ny bestemmelse som viderefører bestemmelsene i §7a og 7b i gjeldende forskrift. Kravene 
til privat veg og krav på tømmedagen har fått egne avsnitt og er mer utfyllende enn i 
gjeldende forskrift. 
 
§ 12b Kun for abonnent med nedgravde bunntømte containere 
Ny bestemmelse. Renovasjonsselskapet kan pålegge abonnent å endre hentefrekvens når 
det er nødvendig for å sikre kildesortering og hindre forsøpling. 
 
§ 12c Kun for abonnent med AFS-anlegg 
Ny bestemmelse. Abonnent er ansvarlig for å hindre at avfall settes fast i anlegget grunnet 
feil bruk samt vask av oppsamlingsenheten. 
 
§ 12d Kun for fritidseiendommer tilknyttet returpunkt 
Viderefører bestemmelsene i § 8, gjeldende forskrift med noen tillegg. Returpunkt for 
oppsamling av avfall tilhører renovasjonsselskapet som bestemmer plassering og 
dimensjonering. Reparasjon og / eller fornyelse av oppsamlingsenheter er 



renovasjonsselskapets ansvar. Kildesortert avfall som ikke inngår ved returpunktet skal 
leveres på kommunal gjenvinningsstasjon. 
 
§ 12e Kun for fritidseiendommer tilknyttet husholdningsrenovasjon 
Viderefører bestemmelsene i § 9. Ved spesielle tilfeller med lange kjøreavstander med 
renovasjonsbil kan det inngås særavtale med redusert kildesortering og differensiert gebyr. 
 
§ 13 Tilknytning til felles avfallsløsninger 
Ny bestemmelse. Ny bebyggelse skal følge krav i RT-norm. I etablert bebyggelse kan 
abonnenter / borettslag og sameie gå sammen om felles løsninger etter avtale med 
renovasjonsselskapet. 
 
§ 14 Renovasjonsgebyr 
Tilsvarer § 12, samt første avsnitt i § 14 i gjeldende forskrift. 
 
§ 15 Informasjons- og opplysningsplikt 
Ny bestemmelse. Renovasjonsselskapet plikter å informere abonnenter om kommunale 
renovasjonsordninger, og abonnenter plikter å opplyse renovasjonsselskapet om alle forhold 
som kan ha innvirkning for abonnementet. 
 
§ 16 Fritak fra renovasjonsgebyr og andre særordninger 
Tilsvarer § 15 i gjeldende forskrift. 
 
§ 17 Tilleggstjenester 
Tilsvarer i det vesentlige § 13 i gjeldende forskrift. Renovasjonsselskapet kan mot betaling 
tilby henting av husholdningsavfall i form av lenger henteavstand enn det som ellers gjelder i 
kommunen. Pris på tilleggstjenester skal være i samsvar med selskapets kostnader for 
tjenesten. 
 
§ 18 Klageadgang 
Tilsvarer § 18 i gjeldende forskrift med tillegg om renovasjonsselskapets klagenemnd. 
 
§ 19 Sanksjoner 
Viderefører bestemmelser i § 19 og 20 i gjeldende forskrift. 
 
§ 20 Tilsyn og kontroll 
Viderefører bestemmelser i § 16 i gjeldende forskrift ved at tilsyn og kontroll er overført til 
renovasjonsselskapet. 
 
§ 21 Forholdet til helseforskrifter 
Ny bestemmelse. All håndtering av husholdningsavfall skal ivareta sentrale og lokale 
myndighetskrav til hygiene og forbyggende smittevern. 
 
§ 22 Ikrafttredelse 
Viderefører bestemmelser i § 21 i gjeldende forskrift. 
 
 



I gjeldende forskrift er flg. bestemmelser tatt ut, eller vesentlig endret: 
 
§4 Unntak, §11 Henting av visse avfallstyper, § 14 Innkreving, renter mm andre avsnitt. 
 
 
 
Hamar 
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