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  Utvalg for samfunnsutvikling 

   

Oppstart av arbeid med renovasjonsforskrift etter 
forurensningsloven 
Vedlegg: 

1 Utkast til renovasjonsforskrift 

 

Rådmannens innstilling 

1. Utvalg for samfunnsutvikling vedtar oppstart av arbeidet med lokal renovasjonsforskrift etter 
forurensingsloven, jf. Forurensingsloven § 30.  

2. Utkast til forskrift legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i 
Forvaltningsloven kap. VII samtidig som det gis særskilt uttalerett til et utvalg av de instanser 
og organisasjoner som nevnes i Forvaltningsloven § 27. 

Saksopplysninger 
Eksisterende renovasjonsforskrifter inneholder overordnede prinsipper for behandling av avfall fra 
husholdninger, fritidsbebyggelse og næring.  Forskriftene regulerer omfanget av 
renovasjonsordningen, hvilke rettigheter og plikter som hviler på de ulike aktørene abonnent, 
kommune og renovatør og i tillegg påvirke forvaltningen av kommunens renovasjonsgebyrer.  Fram 
til ny forskrift vedtas for en samlet Senja kommune vil de forskjellige forskriftene for de gamle 
kommunene fortsatt gjelde for sitt område, jf. Inndelingsloven § 13. 
 
Rådmannen ser det som en forutsetning at det innføres tilnærmelsesvis like ordninger for renovasjon 
for hele Senja kommune.  Fram til ny forskrift for renovasjon vedtas vil det være ulike ordninger for 
renovasjon i det geografiske området som dekker «gamle» Lenvik kommune og Torsken kommune. 
De ulike forskriftene påvirker også gebyrene for de to områdene ulikt. For tidligere Berg og Tranøy 
kommuner er det ikke avdekket at det eksisterer spesifikke renovasjonsforskrifter. 
 
Ulike regler vil vanskeliggjøre forvaltningen av renovasjonsordningen for Senja kommune og skaper 
I enkelte tilfeller varianter ved gebyrfastsettingen.  I tillegg bidrar dette til utfordringer for 
Renovasjonsselskapet Senja Avfall IKS.  
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I tillegg er eksisterende forskrifter faglig sett noe utdaterte og har vist seg å være vanskelige å 
praktisere på en konsistent måte samtidig som de skal følge intensjonene i Forurensingsloven. 

Vurdering 

Ulike forvaltningsregler i forskjellige deler av Senja kommune vil være uhensiktsmessig i et 
forvaltningsperspektiv.  Samtidig vil ulike ordninger kunne gi grobunn for misnøye blant abonnentene. 
Det bør derfor være en målsetning at ordningen rundt renovasjon er mest mulig homogen innenfor 
kommunen. 

Utdaterte begreper bør ikke være nedfelt i de forskrifter som skal benyttes og reglene bør være mulig 
å tolke på en mest mulig entydig måte. Bestemmelser som har vært vanskelige å praktisere bør 
forenkles, og i alle fall være formulert slik at de ikke kan gi grunnlag for ulike oppfatninger av 
innholdet. 

Eksisterende forskrifter var tidsriktige på det tidspunktet de ble vedtatt, men bestemmelsene i disse er 
nå blitt vanskeligere å forvalte bl. a da de ikke har vært revidert i takt med den utviklingen som har 
vært på fagområdet og i tillegg måten boligbygging skjer på i dag. 

Basert på utredningen ovenfor anbefaler Rådmannen at det startes opp arbeid med en ny 
renovasjonsforskrift for Senja kommune.  
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Behandling 
Samtlige 11 repr. tilstede  
  
Innstillingen var enstemmig vedtatt  

 

Vedtak 
1.Utvalg for samfunnsutvikling vedtar oppstart av arbeidet med lokal renovasjonsforskrift etter 

forurensingsloven, jf. Forurensingsloven § 30.   

 

2.Utkast til forskrift legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i Forvaltningsloven 

kap. VII samtidig som det gis særskilt uttalerett til et utvalg av de instanser og organisasjoner som 

nevnes i Forvaltningsloven § 27.  
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