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Prosjektrådmannens innstilling: 
 
Forslag til lokal forskrift for innsamling m.v. av husholdningsavfall og for avfallsgebyr i Indre 
Østfold kommune sendes på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 30.08.2019, jf. 
forvaltningsloven § 37. 
 
Fellesnemndas behandling: 
Ingen forslag. 
 
Fellesnemndas enstemmige vedtak: 
 
Forslag til lokal forskrift for innsamling m.v. av husholdningsavfall og for avfallsgebyr i Indre 
Østfold kommune sendes på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 30.08.2019, jf. 
forvaltningsloven § 37. 
 
 

 
 

Sammendrag 
Forslaget til ny renovasjonsforskrift viderefører i store trekk det som er dagens praksis. Den 
viktigste endringen er at det åpnes opp for differensierte renovasjonsgebyrer, jmf § 7.3.  
 
For å sikre miljømessig og på andre måter forsvarlig håndtering av husholdningsavfall er forskriften 
utformet slik at den skal være enkel å forstå, og med tydelig beskrivelse av hvilket ansvar og plikter 
som ligger hos henholdsvis abonnenten, IØR og kommunen. 
Forslag til fullstendig forskriftstekst er vedlagt saken. 
 
Bakgrunn og saksopplysninger 
Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner slår seg sammen til Indre Østfold 
kommune fra 1. januar 2020, og i den forbindelse er det behov for en felles lokal forskrift for 
innsamling av husholdningsavfall. Forskriften skal ivareta avtalemessige forhold mellom 
abonnenten, IØR og kommunen, og utgjøre grunnlaget for fastsetting av renovasjonsgebyr. 
Forskriften har også som formål å sikre miljømessig, samfunnsøkonomisk og helsemessig forsvarlig 



håndtering av husholdningsavfall i Indre Østfold kommune. 
 
Forslag til ny forskrift viderefører i hovedsak eksisterende forskrifter for de kommunene som nå 
sammen skal bygge ny kommune. Gjeldende renovasjonsforskrifter (av ulik dato) i de fem 
kommuner fremstår umoderne og har behov for en revidering. I den nye forskriften er listen over 
definisjoner mer omfattende og definisjonene er klarere. Forskriften er også mer tilpasset dagens 
praksis med hensyn til arbeidsfordelingen mellom IØR og kommunen.  
Den viktigste endringen i høringsforslaget er at det åpnes opp for differensierte gebyrer, jmf § 7.3.  
Selv om forskriften åpner for innføring av differensierte gebyrer er fastsetting av gebyrer en egen 
sak som kommer opp til politisk behandling senere, og administrasjonen har foreløpig ikke tatt 
stilling til innføring av slike gebyrer. En ny vedtatt forskrift er derfor ikke å regne som et signal på 
at slike gebyrer skal innføres. 
 
Det er i §§ 4.9, 4.11, 5.5, 5.7 og § 8.3 henvist til veileder. Representanter fra alle IØRs 
eierkommuner samt fra Indre Østfold renovasjon, vil høsten 2019 i fellesskap utarbeide en ny 
gjeldende veileder.  
 
Forslaget til renovasjonsforskriften er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av ansatte i de 
fem eksisterende kommunene. 
 
Juridisk grunnlag 
Forurensingsloven krever at kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Loven 
fastsetter også at kostnader forbundet med sektoren, herunder innsamling, transport, mottak, 
oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v fullt ut skal dekkes gjennom gebyrer. 
 
Forslaget til ny renovasjonsforskrift tilfredsstiller «Retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester (H-3/14)».  
 
Vurderinger 
Økonomiske konsekvenser 
Oppbyggingen av dagens renovasjonsgebyr blir videreført i forslag til ny forskrift. Både den nye og 
de gamle forskriftene overlater til kommunens gebyrregulativ å fastsette gebyrordningen. 
 
Forslag til gebyrregulativ blir årlig lagt frem til politisk behandling. Den første behandlingen av 
gebyrregulativet etter den nye forskriften blir sammen med budsjettbehandlingene for 2020. 
 
Framdrift 
Forskriften sendes på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist til 30.08.2019. Endelig forslag til 
forskrift for innsamling m.v. av husholdningsavfall og for avfallsgebyr vil blir lagt fram for vedtak i 
Indre Østfold kommunestyre høsten 2019 og være gjeldende fra 1.1.2020. Forslag til 
gebyrregulativ vil bli lagt frem sammen med rådmannens budsjettforslag høsten 2019.   
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