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Tilleggsnotat til budsjettbehandlingen BU2020 / Økonomiplan 2020-2023 

 

 

Sak 21/19 «Indre Østfold kommune 2020 – Lokal forskrift for innsamling m.v. av 

husholdningsavfall og for avfallsgebyr i Indre Østfold Kommune». 

 

Under behandling av saken i kommunestyremøte 30.10.2019 ble det fattet vedtak om to 

endringsforslag og ett tilleggsforslag. 

 

Endringsforslag fra Hilde Kraggerud (SP) 

Det innarbeides 20% reduksjon i renovasjonsgebyret ved hjemmekompostering fra 2020, etter 

gitte vilkår. 

  

Dette er diskutert med Indre Østfold Renovasjon (IØR). 

Redusert gebyr for de som hjemmekomposterer er å innføre differensierte gebyrer og det vil være 

utfordrende å håndtere, dersom man innfører % avslag på noe og volumbasert på noe annet.  

IØR`s metode for behandling av matavfall gir et mye større positivt klimagassbidrag enn 

hjemmekompostering. IØR har i flere år sendt matavfallet til biogassproduksjon hvor gassen blir 

benyttet til drift av busser og renovasjonskjøretøy. Videre får man biogjødning og 

jordforbedringsmiddel som verdifulle biprodukter. Hjemmekompostering gir i beste fall et null 

bidrag til klimagassutslippene. Støtte og oppfordring til hjemmekompostering var mer aktuelt 

tidligere, typisk da for de kommuner som ikke har egen innsamling av matavfall, som f.eks. 

Fredrikstad kommune. De har i dag reduksjon av gebyret for de som hjemmekomposterer, men 

dette er varslet å bli terminert i forbindelse med etablering av Østfold Avfallssortering, hvor 

matavfallet skal sorteres ut. 

IØR solgte tidligere (ca.20 år siden) utstyr til hjemmekompostering, men dette er avviklet. De som 

ønsker å kompostere matavfall må ha interesse for dette og ha motivasjon utover redusert gebyr. 

Det bør også være et kontraktsforhold mellom «kompostør» og kommunen, riktig utstyr må 

benyttes, opplæring må gis og det må gis rett til kommunen å komme på kontroll. 

 

Prosjektrådmannen anbefaler at innarbeiding av 20% reduksjon ved hjemmekompostering ikke 

innføres da det ikke gir noen gevinst mht. klimagassutslipp og det vil være krevende for 

kommunen å følge opp ordningen. 
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Endringsforslag fra Ingunn Herstad Hensel (V) 

Abonnenter gis gebyrfritak for 2 årlige leveringer av avfall ved gjenvinningsstasjonen pr. år.  

 

Dette er diskutert med Indre Østfold Renovasjon (IØR). 

En slik ordning vil ha økonomiske konsekvenser for IØR, som i dag har en inntekt på ca. 4 millioner 

for levering på gjenvinningsstasjonen. To frie leveringer vil nok dekke behovet for mange og de 

fleste vil sannsynligvis komme fra Indre Østfold kommune. IØR anslår at en slik ordning vil koste 

ca. 3 millioner, eller ca. kr. 150,- pr. abonnent. 

En utfordring vil være å registrere de som har rett på fri levering og IØR har ingen reell mulighet til 

å registrere kunder for å påse at de er berettiget til å levere på fri kvote. 

Andre kommuner som har hatt tilsvarende ordninger har opplevd å få mye avfall fra 

nabokommuner som har betaling for levering. Man kan tenke seg at det vil være fristende her 

også for innbyggere i nabokommunene til IØK å benytte seg av dette tilbudet. 

IØR er imidlertid i en prosess med å innføre adgangskontroll, slik at kunder som er berettiget til fri 

levering kan identifiseres, men dette er tidligst installert i 2. halvår 2020. Skal dette innføres som 

en ordning fra 01.01.2020 må man betale over vekta og få refundert beløpet fra IØK, en løsning 

som vil være dyr å administrere. 

Tanken bak tiltaket er sannsynligvis å bidra til redusert forsøpling og kan i så henseende 

betraktes som et positivt tiltak, men vil ha en negativ side til prinsippet om at forurenser skal 

betale. 

Tiltaket vil også ha en motsatt virkning i forhold til å innføre differensierte gebyrer basert på 

restavfallsvolumet. 

 

Prosjektrådmannen anbefaler at forslaget om 2 årlige gebyrfrie leveringer ikke innføres i 2020, 

men at administrasjonen går i dialog med IØR og legger frem et forslag før neste budsjettprosess, 

(høsten 2020 gjeldene fra 2021) hvor gebyrfrie leveringer er vurdert i sammenheng med andre 

ordninger.  

 

 

Tilleggsforslag fra Thor Hals (H) 

Kommunestyret ber administrasjonen sikre at IØR viderefører ordninger som er etablert med 

hytteforeninger, utover ordinært abonnement. 

 

Hytteabonnement er i forslaget til gebyrreglement beregnet til kr. 1446,- (inkl. mva).  Videreføring 

av dagens ordning, som er etablert med hytteforeninger, vil øke gebyret med kr. 201,- til totalt  

kr. 1647,- (inkl. mva.). Da er både transport og tippavgift inkludert.  
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Endringsforslag til gebyrregulativet – Tilkoblingsgebyr vann, høy sats 

 

I gebyrregulativet er det tilkoblingsgebyr for vann og avløp, høy og lav sats. 

Høy sats benyttes der det er påkrevd for å finansiere særlig kostnadskrevende vann -og/eller 

avløpstiltak i et avgrenset område, mens lav sats benyttes ved alle andre tilknytninger. Høy sats er 

i utgangspunktet knyttet til trykkavløpsprosjekter og administrasjonen foreslår at det derfor kun 

knyttes høy stas til tilkobling på avløp og ikke vann. 

For tilkoblingsgebyr på vann foreslås derfor kun en sats – kr. 9.375 (inkl. mva.). 

 


