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Til høringsinstanser iht. adresseliste 

 

 

Deres ref.:                  Vår ref.:                            Sted/dato:  

   Trygve Berdal    Orkanger, Kristiansund, Melhus/03.09.19 

 

 

 

 

HØRING –  

ENDRING I RENOVASJONS- OG SLAMFORSKRIFTER FOR REMIDT-KOMMUNENE 

 

Forslag til endringer i felles lokal renovasjons- og slamforskrift for alle ReMidt-kommunene sendes 

med dette på høring etter reglene i forvaltningslovens § 37.  

 

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til ReMidt IKS, Postboks 94, 7301 Orkanger eller på 

epost: firmapost@remidt.no. 

 

Høringsfristen settes til 1. november 2019. 

 

Spørsmål vedrørende forskriften kan rettes direkte til Nordmøre interkommunale 

renovasjonsselskap IKS (NIR), HAMOS forvaltning IKS (HAMOS) eller Envina IKS (Envina). 

 

 

Bakgrunn 
ReMidt IKS har på oppdrag fra sine eierkommuner utarbeidet forslag til nye reviderte renovasjons- 

og slamforskrifter. Det nye miljøselskapet skal i henhold til selskapets vedtekter ha lik pris for 

samme tjeneste i alle eierkommunene. En forutsetning for et felles selvkostregnskap med samme 

renovasjons- og slamgebyrer, er at det vedtas likelydende renovasjonsforskrifter. 

 

Oppstarten av forskriftsarbeidet forhåndsvarsles gjennom egne kunngjøringer i lokalavisene og 

kommunenes egen hjemmesider, jf. forvaltningslovens § 37, 3. ledd. Se vedlagte utkast til nye felles 

renovasjons- og slamforskrifter for ReMidt-kommunene og forhåndskunngjøring. Endelig utkast til 

nye forskrifter forventes å være klare for kommunal sluttbehandling i løpet av 1. halvår 2020. 

 

Husholdningsrenovasjon 
Renovasjonsforskriften gjelder kildesortering, oppsamling, innsamling og transport av 

husholdningsavfall. Den omfatter alle registrerte bebygde grunneiendommer hvor det oppstår 

husholdningsavfall i deltakerkommunene, herunder også hytter og fritidshus. 

 

Videre er det inntatt bestemmelser om praktisering av kommunalt samtykke til innsamling av 

husholdningsavfall, jf. forurensningslovens § 30, tredje ledd.  

 

Hensikten med å revidere renovasjonsforskriften er: 

• Oppdatere forskriften til å samsvare med dagens begrepsbruk og lovfortolkninger 

• Modernisere og forenkle, men samtidig gjøre den tydeligere 

• Gjøre forskriften mer fleksibel, slik at konkrete løsninger for sortering o.l. kan endres uten at 

forskriften må revideres 
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Forslaget er utarbeidet med fokus på å sikre en bærekraftig avfallshåndtering i alle ledd hvor en 

søker å nå lokale og nasjonale målsettinger.  

• Avfallshierarkiets prioriteringer skal være styrende 

• Hjemmel til å fastsette utfyllende retningslinjer  

• Hjemmel til å kreve renovasjonstekniske planer ved større utbygginger 

• Avfall fra fritidseiendommer defineres i lovverket som husholdningsavfall, og avfall fra 

disse tas derfor inn i ordningen med kommunal renovasjon 

• Utvidede muligheter for individuelle valg og gebyrdifferensiering 

• Forskriften skal balansere miljøhensyn og kundeorienterte løsninger 

 

 

Slamtømming 
Forskriften skal sikre at kommunens ansvar og forpliktelse i forhold til tømming av slam fra 

slamavskillere m.m. oppfylles, jf. forurensningslovens § 26. 

 

Forskriften vil gi en standardheving knyttet til tjenestekvaliteten og en forenkling av 

gebyrfastsettelsen. Som tjenesteleverandør må ReMidt IKS ha et forsterket kundefokus, hvor det 

legges opp til større fleksibilitet for å imøtekomme abonnentenes ulike behov, samtidig som en 

innfrir myndighetskrav til dokumentasjon av utført arbeid. 

 

 

Konsekvenser for miljø, økonomi og administrasjon 
Forskriftens formål er å styrke miljøet, ved å presisere at ombruk og materialgjenvinning av avfallet 

skal prioriteres foran energiutnyttelse og deponering. 

 

Delegering av begrenset forvaltningsmyndighet til ReMidt IKS foreslås, slik det praktiseres i 

flesteparten av kommunene allerede. 

 

 

Videre prosess 
Forskriftsprosessen gjennomføres i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.  

 

Når høringsperioden er over vil styret i ReMidt IKS behandle innkomne forslag, og fremme 

reviderte forskrifter for representantskapet. Deretter vil representantskapet oversende endelig forslag 

til forskriftsvedtak til sluttbehandling i hvert enkelt kommunestyre. 

 

Når forskriften er vedtatt i alle kommunene vil den bli kunngjort av ReMidt IKS i Norsk Lovtidende 

og gjort tilgjengelig på Lovdata. 

 

 

Med hilsen 

 

Trygve Berdal    Hilde Harstad   Erik Fenstad 

Daglig leder, HAMOS  Daglig leder, NIR  Daglig leder, Envina 
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Vedlegg: Utkast til nye felles renovasjons- og slamforskrifter for ReMidt-kommunene 

Vedlegg: Forhåndskunngjøring 

 

Høringsinstanser: 

Agdenes kommune,  

Aure kommune,  

Averøy kommune,  

Frøya kommune,  

Halsa kommune,  

Hemne kommune,  

Hitra kommune,  

Kristiansund kommune,  

Meldal kommune,  

Melhus kommune,  

Midtre Gauldal kommune,  

Oppdal kommune,  

Orkdal kommune,  

Rennebu kommune,  

Rindal kommune,  

Skaun kommune,  

Smøla kommune,  

Snillfjord kommune,  

Sunndal kommune,  

Surnadal kommune  

Tingvoll kommune  


