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Forskrift avfallssug Bærum kommune - Forslag til forskrift

Formannskapet-16.06.2021- 170/21
Innstilling:
Forskrift avfallssug Bærum kommune vedtas.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-10.06.2021- 063/21
Innstilling:
Forskrift avfallssug Bærum kommune vedtas.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-10.06.2021-063/21
Innstilling:
Forskrift avfallssug Bærum kommune vedtas.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forskrift avfallssug Bærum kommune vedtas.

SAKEN I KORTE TREKK
Formannskapet vedtok i sak 78/20 Renovasjonsløsning Sandvika øst – valg av løsning at stasjonært
avfallssug vedtas som renovasjonsløsning for Sandvika øst.
Hovedutvalget for Miljø, idrett og kultur vedtok i sak 21/967 å sende på høring renovasjonsforskrift

for Sandvika etter modell for Fornebu, men hvor næringsavfall tilsvarende husholdningsavfall
(municipal waste) får tilknytningsplikt, etter vedtak fra FSK i sak 78/20.
Høringen ble lagt ut 26.mars 2021 med frist for innspill den 18.april 2021. Det er ikke registrert
noen innspill til saken.
Forskriften skal dekke både eksisterende og framtidige avfallssug i Bærum kommune. Erfaringer fra
arbeidet med renovasjonsforskriften er innarbeidet i forslag til forskrift om avfallssug som skal
gjelde for hele kommunen.
Tidligere ble avfallssug på Fornebu dekket av Renovasjonsforskrift for Fornebu vedtatt 1.3.06.
Renovasjonsforskriften ble revidert og vedtatt i Kommunestyret 7.4.2021 i sak 21/967,
dokument 3, her ble avfallssug tatt ut og erstattet med egen forskrift.
Forslag til forskrift for områder i Bærum kommune med avfallssug er utarbeidet i samarbeid med
Kommuneadvokaten og tar hensyn til endringer i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
(Avfallsforskriften) som trådte i kraft 01.01.2021. Hjemmel for å vedta Forskrift om avfallssug for
Bærum kommune finnes i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) §§ 30, 32, 34, 79, 83 og 85.
Justisdepartementets hefte Lovteknikk og lovforberedelse kapittel 5 om hvordan lovforslag skal
utformes og bygges opp er benyttet i arbeidet med utarbeidelse av forskrift for avfallssug. Det er
forsøkt å finne beste løsning mellom juridiske krav og tilpasning til hvem som skal kunne lese, forstå
og bruke forskriften.
Målet har vært, innenfor de juridiske rammer gjeldende lovverk setter, å informere og gi klare
retningslinjer til alle innbygger (abonnenter) for bruk av avfallssug og samtidig også kunne være et
arbeidsverktøy for kommunen og kommunens leverandører.
Tidligere behandling
MIK sak 21/967 Forskrift – renovasjon og avfallssug. Dokument 2. Forskrift om avfallssug for Bærum
kommune – forslag til forskrift.
FSK sak 78/20 Renovasjonsløsning Sandvika øst – valg av løsning.
På grunn av Covid 19 – situasjon ble saken behandlet som en hastesak i medhold av § 3-17 i Bærum
kommunes reglement for folkevalgte organers virksomhet. Se for øvrig MIK sak 30/20 Referatsaker
dokument 4. Renovasjonsløsning Sandvika øst – valg av løsning.
KST sak 04/06 Fornebu - Renovasjonsforskrift
Redegjørelse
Forskrift om avfallssug i Bærum har som formål å sikre at miljø, helse og økonomi ivaretas ved
oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall fra husholdninger tilknyttet avfallssug i
kommunen. Gjennom god tilrettelegging av mottaks- og innsamlingsordning skal forskriften sørge
for utstrakt kildesortering for gjenvinning eller andre former for ressursutnyttelse og ikke minst
ivareta kommunens forpliktelser i henhold til lovverket og de til enhver tid gjeldende planer for
avfallsområdet om avfallsreduserende tiltak og behandling av avfall for øvrig.
Forskriften gjelder alle registrerte grunneiendommer i Bærum kommune der det oppstår
husholdningsavfall, og som også er tilknyttet et avfallssug som eies og driftes av kommunen,
inkludert eiendommer der det oppstår næringsavfall fra virksomheter som er med i den kommunale

renovasjonsordningen for avfallssug. Som for eksempel KDP3 på Fornebu både for nyetableringer
samt eksisterende boliger, samt andre fremtidige områder i Bærum kommune som etablerer
avfallssug.
Forskriften gir i tillegg bestemmelser om avfallsgebyr for bruk av avfallssug.
Forurensningsloven § 34 sier at kostnadene skal fullt ut dekkes gjennom gebyrer. Årsgebyret
fastsettes i henhold til rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester (Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Årsgebyret for Renovasjon (husholdningsrenovasjon, inkludert avfallssug) fastsettes etter
selvkostberegninger i forbindelse med kommunens årlige behandling av Handlingsprogrammet, se
årlig prisliste som er vedlegg til kommunedirektørens forslag til handlingsprogram.
På Fornebu er det etablert tre nedkast. Formannskapet vedtok i sak 78/20 at det etableres fire
nedkast for Sandvika øst for en renere avfallstype.
Forslag til forskrift for avfallssug ivaretar dette i § 5.2 punkt 3 «For fremtidige avfallssug (utenfor
området til KDP3) skal det etableres minimum fire separate nedkast til: matavfall, restavfall,
papp/papir/drikkekartong og plastemballasje». § 5.4 ivaretar «Fremtidsrettede løsninger hvor
løsninger som ikke er omtalt i forskriften kan etableres etter forhåndsavtale med renovasjon i
Bærum kommune og krever godkjenning. …»
FSK oversendte i sak 78/20 følgende forslag til kommunedirektøren: «Det legges til rette for at
renovasjonspunkter i det offentlige rom i Sandvika kan kobles på avfallsystemet.»
Kommunedirektøren tar med seg dette forslaget inn i arbeidet med byutviklingen i Sandvika, da
dette er ett av flere tiltak som kan bidra til å redusere biltrafikk – her ved å redusere behovet
bilkjøring for tømming av publikumssøppel i det offentlige rom i Sandvika.
Hovedutvalget for Miljø, idrett og kultur vedtok i sak 21/967 å sende forslag til forskrift om
avfallssug for Bærum kommune på høring. Høringen ble lagt ut 26.mars 2021 med frist for innspill
den 18.april 2021. Det har ikke kommet noen innspill til saken.
Vurdering
Kommunedirektørens vurdering er at forslaget til forskrift avfallssug godt balanserer mellom
juridiske krav og brukervennlig forskrift.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Forslaget ble lagt ut på høring den 26.mars 2021 med frist for innspill den 18.april 2021. Ved
tidsfristens utløp er det ikke registrert noen innspill for Forskrift om avfallssug for Bærum
kommune.

Vedlegg:
Renovasjonsforskrift for avfallssug i Bærum kommune
Definisjon Sandvika øst
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Behandlingen i møtet 16.06.2021 Formannskapet
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-16.06.2021- 170/21:
Innstilling:
Forskrift avfallssug Bærum kommune vedtas.

Behandlingen i møtet 10.06.2021 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-10.06.2021- 063/21:
Innstilling:
Forskrift avfallssug Bærum kommune vedtas.

