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Forslag til ny renovasjonsforskrift for MNA-kommunene og forslag til 
avfallsplan for MNA-kommunene 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 86/18 03.12.2018 
Overhalla kommunestyre 68/18 18.12.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Overhalla kommune vedtar ny avfallsplan for MNA-kommunene. Overhalla kommune 

ber samtidig MNA om å sette avfallsforebygging og ombruk sterkere på dagsorden 
framover, og ta initiativ til et nærmere partnerskap om dette med kommunene og 
næringslivet. 
 

2. Overhalla kommune vedtar ny felles renovasjonsforskrift for MNA-kommunene, samt 
retningslinjer til renovasjonsforskriften. 
 

3. Veileder Renovasjonsteknisk plan tas til etterretning. Veilederen skal benyttes i 
arealplan- og byggesaksbehandlingen, og tas opp til ny behandling når kommunen har 
tilstrekkelig erfaring med bruk av den 

 
4. Overhalla kommune tar Strategiplan 2018-2022 til etterretning 

 
5. Overhalla kommune vedtar at det ved bruk av gjødselkjeller og matavfallskvern ikke gis 

redusert avfallsgebyr fra og med 2019. 
 

6. Det utarbeides en ny lokal forskrift som tillater bruk av avfallskvern. Matavfallskvern vil 
imidlertid ikke gi reduksjon i avfallsgebyret.   

 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.12.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.12.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 



 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.12.2018 
Behandlet. 
 
Ordfører Per Olav Tyldum (SP) og Arne Flått (SP) fratrådte under sakens behandling og 
avstemming etter vedtak som inhabil.  
 
Hjemmel: Fvl. §6, 1.ledd 
Begrunnelse: Per Olav Tyldum er medlem av representantskapet i MNA og Arne Flått er 
styreleder i MNA. 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.12.2018, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 

1. Overhalla kommune vedtar ny avfallsplan for MNA-kommunene. Overhalla kommune 
ber samtidig MNA om å sette avfallsforebygging og ombruk sterkere på dagsorden 
framover, og ta initiativ til et nærmere partnerskap om dette med kommunene og 
næringslivet. 
 

2. Overhalla kommune vedtar ny felles renovasjonsforskrift for MNA-kommunene, samt 
retningslinjer til renovasjonsforskriften. 
 

3. Veileder Renovasjonsteknisk plan tas til etterretning. Veilederen skal benyttes i 
arealplan- og byggesaksbehandlingen, og tas opp til ny behandling når kommunen har 
tilstrekkelig erfaring med bruk av den 

 
4. Overhalla kommune tar Strategiplan 2018-2022 til etterretning 

 
5. Overhalla kommune vedtar at det ved bruk av gjødselkjeller og matavfallskvern ikke gis 

redusert avfallsgebyr fra og med 2019. 
 

6. Det utarbeides en ny lokal forskrift som tillater bruk av avfallskvern. Matavfallskvern vil 
imidlertid ikke gi reduksjon i avfallsgebyret.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg: 
1. Gjeldende renovasjonsforskrift for Overhalla kommune, sist vedtatt 16.3.2015   
2. Forslag til ny renovasjonsforskrift for MNA-kommunene  
3. Forslag til retningslinjer til ny renovasjonsforskrift 
4. Forslag til veileder for utarbeiding av renovasjonsteknisk plan 
5. Høringsuttalelse fra Oddbjørn Ovesen 
6. Forslag til avfallsplan for MNA-kommunene 
7. Strategiplan 2018-2022 

 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn  
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) har oversendt forslag til ny renovasjonsforskrift, 
forslag til retningslinjer til renovasjonsforskriften, forslag til veileder for utarbeiding av 
renovasjonsteknisk plan, samt forslag til avfallsplan og strategiplan 2018-2022. 
 
Plandokumentene er utarbeidet av MNA i tråd med vedtak fattet i Representantskapets vedtak 
2.november 2017: 

1. Representantskapet vedtar styrets forslag til ny renovasjonsforskrift. 
2. MNA bes på vegne av eierkommunene sende forskriften ut på en felles høring før 

oversending til videre behandling i kommunene. 
3. Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å behandle saken innen juni 2018. 

 
Kommunen mottok plandokumentene medio juli 2018, og notater til bruk som saksframlegg den 
13.9.2018. 
 
MNA gjennomførte åpen høring i perioden 15.1. – 9.2.2018.  
 
Det er mottatt en høringsuttalelse/kommentar per e-post fra Oddbjørn Ovesen, 7740 Steinsdalen, 
datert 19.1.18, jfr. vedlegg 5. 
 
Felles forskrifter og like behandlingsløsninger i Midt-Norge vil bidra til en bedre samhandling 
og gi like rammevilkår for de kommunale aktørene i Midt-Norge. Det anbefales derfor at 
kommunene i MNA vedtar forslag til ny renovasjonsforskrift. 
 
- 
 
Forslag til avfallsplan for MNA-kommunene med undertittel «Plan for overgang til sirkulær 
økonomi» er oversendt kommunene for vedtak.  
 
Med bakgrunn i avfallsplanen er det utarbeidet en strategiplan 2018-2022 for selskapet, jfr. 
vedlegg 6. 
 
Representantskapet i MNA vedtok i møte 4.mai 2017, sak 5/2017, styrets forslag til avfallsplan. 
 
Planen er ment å være eiers mandat/bestilling til MNA og gi føringer og forventninger om 
hvilken retning selskapet skal utvikle seg de kommende år. 
 
En felles avfallsplan kan gi grunnlag for en felles struktur på tilbakemeldinger til MNA. 
Gjennom oppfølging og eventuelle revisjoner av planen, vil dette styrke kommunenes 



engasjement og kontroll av virksomheten. Kommunene oppfordres til å vedta planen og benytte 
den som grunnlag for kontroll av måloppnåelse ved gjennomgang i representantskapets organer. 
 
 
Ny renovasjonsforskrift, retningslinjer til ny renovasjonsforskrift og veileder for utarbeiding 
av renovasjonsteknisk plan 
Med bakgrunn i sentrale myndigheters krav om økt gjenvinningsgrad og økt fokus på sirkulær- 
økonomi pågår det i dag et arbeid i Midt-Norge for å etablere et sentralt sorteringsanlegg for 
husholdningsavfall. MNA har tatt en aktiv rolle i dette samarbeidet. 
 
I arbeidet med å kartlegge mengder, sammensetning og dagens status hos de forskjellige 
aktørene – kom behovet for også å samordne/harmonisere forskriftene. Dette for å oppnå mest 
mulig like rammevilkår blant aktørene. 
 
Dette har resultert i forslag til ny felles renovasjonsforskrift for MNA-kommunene. 
 
Det er lagt vekt på å få en oversiktlig struktur i forskriften med en detaljert liste over områder 
hvor det kan utarbeides retningslinjer med hjemmel i forskriften uten å endre forskriften. Det er 
en tilsvarende adgang til å utarbeide retningslinjer i dagens forskrifter, men det er ikke 
spesifisert hvilke områder dette kan gjøres gjeldende.  
 
De viktigste endringene i forslag til ny renovasjonsforskrift er: 

 Ny struktur  
o Kap.1 Generelle bestemmelser 
o Kap.2 Kommunal avfallsordning 
o Kap.4 Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall 
o Kap.5 Beslutningsmyndighet og klageadgang 
o Kap.6 Sanksjoner 
o Kap.7 Ikrafttreden 

 Presisering av hjemmel til å fastsette retningslinjer til forskriften 
o Sortering av husholdningsavfall 
o Kategorisering av abonnement 
o Kjøreruta, tømmerutiner og frekvens 
o Innsamling av avfall utenom ordinær henteordning 
o Renovasjonsteknisk planlegging 
o Oppsamlingsenheter og felles bruk 
o Alternativ oppsamlingsenhet og bruken av disse 
o Standplass, avfallshus og lignende 
o Hjemmekompostering 
o Leveringsbetingelser på gjenvinningsstasjoner 
o Returpunkt 

 Endring av henteavstand fra veg fra 20 m til 10 m 
o Med overgang til hjulbeholdere er det riktig å tilpasse henteavstand til normen for 

bransjen som er 5 – 10 m fra veg. 
 Nytt kapittel om kommunalt samtykke til henting/transport/behandling av 

husholdningsavfall 
o Ref. til stortingsvedtak 27.februar 2018 om samtykke. 

 Krav om renovasjonsteknisk plan ved utarbeiding av arealplaner 
o Ref. til vedlegg: «Veileder til renovasjonsteknisk plan». 

 Utarbeiding av retningslinjer til renovasjonsforskriften 
o Ref. til vedlegg «Retningslinjer til renovasjonsforskrift». 



Avfallsplan for MNA-kommunene – Plan for overgang til sirkulærøkonomi og Strategiplan 
2018-2022 
I 1995 utarbeidet MNA en felles avfallsplan for kommunene etter Statens forurensningstilsyn 
(SFT) sin retningslinje 94:02 Avfallsplaner. Planen hadde en status som kommunedelplan i 
kommunene.  
 
Etter 1995 er det ikke utarbeidet noen felles avfallsplan for kommunen, men innsamling og 
behandling av avfall har gjennomgått en betydelig utvikling siden den første planen ble 
utarbeidet. I dag er alle offentlig drevne deponi i regionen avviklet og alt avfall fra 
husholdninger blir material- eller energigjenvunnet.  
 
MNA har nå utarbeidet et forslag til ny avfallsplan for MNA-kommunene. Planen skal beskrive 
hvordan avfallshåndteringen skal utvikle seg i planperioden, samt beskrive hvilke virkemidler 
som skal benyttes for å nå målsettinger som blir vedtatt. Intensjonen er at planen skal være 
kommunenes eiermelding til MNA, og at MNA som kommunenes redskap skal utvikle seg fra å 
være en aktør som håndterer avfall til å være en aktør som leverer råmaterialer for produksjon 
av nye produkter. Avfallsplanen har derfor en undertittel: «Plan for overgang til sirkulær 
økonomi». 
 
Planen består av følgende kapittel: 

 Innledning 
 Plan- og beslutningsprosess 
 Forutsetninger for planen 

o EU regelverk 
o Sirkulærøkonomi 
o Kunden i fokus – Leverandøren i fokus 
o Kommunens rolle 
o Midtre Namdal Avfallsselskaps (MNA) rolle 
o Produsentansvar 

 Tema og vurderingskriterier for mål i avfallsplanen 
 Hovedmål 

o Delmål  
o Resultatmål 

 Samordning av forvaltningsoppgaver ut over dagens avfallsinnsamling og behandling  
 Oversikt over resultatmål, tiltak og kontroll 

  

Vurdering 
Denne saken omfatter både de store samfunnsutfordringene innen klima/miljø med overgangen 
til en sirkulær økonomi (dvs. hvor færrest mulig ressurser går tapt) og den mer praktiske, 
konkrete systematikken rundt avfallshåndtering i dag og framover. 
 
Avfallsplanen (plan for overgang til sirkulær økonomi) trekker opp viktige utfordringer og 
problemstillinger, og forsøker å svare på disse gjennom foreslåtte hovedmål, delmål og 
resultatmål. 
 
Delmål 1 går på avfallsforebygging og ombruk/gjenbruk, som er to øverste nivåene i 
avfallshierarkiet som kan illustreres slik: 
 



 
I en mer sirkulær økonomi og i det som omtales som framtidas lavutslippssamfunn, må de to 
øverste nivåene prege samfunnet. Skal vi lykkes med vesentlig økt avfallsforebygging og mer 
ombruk, kreves det en betydelig forsterket og langt mer samordnet innsats fra både MNA, 
kommunene, næringslivet og innbyggerne. MNA er, med sin inngående kjennskap til 
avfallstyper og avfallsstrømmer, en avgjørende brikke i dette arbeidet, men må trolig etablere et 
nærmere partnerskap med særlig kommunene og næringslivet for å lykkes i større grad.  
 
På dette området er fokuset og foreslåtte tiltak i avfallsplanen etter rådmannens oppfatning ikke 
sterke nok. Det synes fornuftig at Overhalla kommune ber MNA om å sette avfallsforebygging 
og ombruk sterkere på dagsorden framover, og ta initiativ til et nærmere partnerskap om dette 
med kommunene og næringslivet. 
 
Innhold i framlagt forslag til avfallsplan vurderes før øvrig til å omfatte gode mål for en 
framtidsretta avfallspolitikk.  
 
Avfallsplanen anbefales vedtatt som en temaplan, og ikke som en kommunedelplan.  
 
 
Overhalla kommunes renovasjonsforskrift ble siste gang revidert i forbindelse med inngåelse av 
ny selskapsavtale med MNA, og egen avtale om tildeling av enerett og drift av renovasjons-
ordningen (innsamling og behandling av husholdningsavfall og avfall fra kommunale 
institusjoner/-virksomheter), (sak 15/15). Disse endringene ga MNA ansvar for oppfølging og 
ajourhold av abonnementsregisteret, innkreving av gebyr, samt behandle søknader om fritak og 
unntak.  
 
MNA ble imidlertid ikke tildelt enerett for tømming/behandling av slam fra kommunen, da det 
var inngått en egen avtale for slamtømming med Namdal Tankrens (varighet 2013-2018 + 
opsjon 1+1 år). 
 
I møte den 6.9.18 mellom MNA og kommunenes tekniske avdelinger vedrørende innsamling og 
behandling av slam i kommunene, ble det enighet at MNA skulle legge fram et prosjekt med 



formål å samle kommunene i et felles anbud på innsamling, av-vanning og behandling av slam. 
En ser for seg et samarbeid formalisert ved at kommunene tildeler MNA en tidsbegrenset enerett 
på innsamling og behandling av slam begrenset til kontraktens varighet, slik at MNA vil ha 
ansvar for anbudet og oppfølging av anbudet så lenge kontrakten løper. Det er foreslått å 
oppnevne en arbeidsgruppe bestående av tre personer fra MNA og tre personer fra kommunene. 
Forslag til %-sats på administrasjonsgebyr til MNA vil blant annet være en del av det arbeidet 
arbeidsgruppen skal utføre før anbudet lyses ut. Rapport vil bli utarbeidet for den enkelte 
kommune og vil bli lagt fram for behandling/informasjon i forbindelse med årsberetning til 
representantskapet.  
 
Oppstart av arbeidet med felles anbud for innhenting og behandling av slam vurderes til ikke å 
ha innvirkning på forslag til ny renovasjonsforskrift, og ovennevnte opplysninger gis kun til 
orientering i denne saken.  
 
Øvrige revisjoner av Overhalla kommunes renovasjonsforskrift har henholdsvis vært i 2004 (sak 
096/04), og i 2013 (sak 105/13).  
 
Revisjonen i 2004 omfattet en tilføyelse av § 7 Kompostering; at de med installert avfallskvern 
kunne inngå kontrakt med kommunen og få redusert avfallsgebyret. Dette på lik linje som ved 
kompostering i beholder og gjødselkjeller. Dette under forutsetning av at det ikke legges 
matavfall i restavfallsdunker. I tillegg ble det tilføyet følgende i § 10 A Bruk av 
oppsamlingsenheter, avsnitt 9, siste setning: ... , med unntak av tilfeller der renovatør er skyld i 
skaden.  
 
Revisjonen i 2013 omhandlet innføring av hytte- og fritidseiendomsrenovasjon. Dette er 
ivaretatt i forslag til ny renovasjonsforskrifts § 1-2 Virkeområde. 
 
Når det gjelder Overhalla kommunes tillatelse til bruk av avfallskvern, så vil dette ikke omfattes 
av forslag til ny renovasjonsforskrifts § 2-5 Hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Det vil 
si at det kun kan inngås kontrakt med kommunen om hjemmekompostering ved bruk av egen 
beholder, med påfølgende redusert avfallsgebyr.  
 
Bruk av gjødselkjeller er ikke nevnt, men ligger innenfor godkjent håndtering av organisk avfall.  
 
Per i dag har kommunen 189 avtaler om hjemmekompostering, med påfølgende redusert 
avfallsgebyr. Mange av avtalene er svært gamle og MNA har i den forbindelse tatt kontakt med 
abonnentene for å få tilbakemelding på om de fortsatt komposterer eller ikke.  
 
Det er montert matavfallskvern i følgende kommunale bygg per 14.11.18: 
5 stk. Arnebo, 5 stk. Helsesenteret, 1 stk. Trollstua barnehage, 1 stk. Moamarka barnehage, 1 
stk. Ranemsletta barnehage og 1 stk. Hunn skole (per i dag ikke i drift). 
 
Vann- og avløpssektoren opplyser at det per i dag ikke kan påvises ulemper på kommunens 
anlegg som følge av bruk av avfallskvern fra husholdninger.   
 
Forurensningsforskriftens 15A-4 Påslipp til offentlig avfallsnett, siste ledd; «Kommunen kan i 
forskrift forby påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsnett fra virksomhet og 
husholdning. Slike påslipp er forbudt fra 1.januar 2007 så fremt ikke kommunen i forskrift gjør 
unntak fra forbudet.» 
 
Vedtas ny felles renovasjonsforskrift, må kommunen gi et unntak fra forurensningsforskriften i 
egen forskrift for å videreføre tillatelse til bruk av matavfallskvern.  



 
 
Det må også tas stilling til om bruk av gjødselkjeller og matavfallskvern skal gi rett til redusert 
avfallsgebyr eller ikke.  
 
Som tidligere nevnt er det generelt forbud mot påslipp av oppmalt matavfall til offentlig 
avløpsnett. De fleste kommuner har et forbud mot montering av avfallskverner, mens de 
kommuner som tillater kvern har vedtatt egen lokal forskrift for unntaket.   
 
Salg, kjøp og montering av matavfallskvern er per i dag ikke forbudt. Det vil derfor være 
vanskelig å føre en kontroll om husholdninger har montert kvern eller ikke, selv i de kommuner 
som har vedtatt et forbudt.  
 
Overhalla kommune har heller ikke en fullstendig oversikt over antall husstander som har 
montert kvern, da det antagelig er flere som har kvern i kombinasjon med at de har avtale om 
kompostering. I tillegg er det nærliggende å tro at det også er husholdninger som har montert 
kvern, men som ikke har signert avtale for å få et redusert avfallsgebyr.  
 
Det er ikke alt organisk avfall som kan kvernes i en matavfallskvern, eller kastes i en 
gjødselkjeller, blant annet større bein mm. Hvordan husholdningene skal kvitte seg med 
våtorganisk avfall som ikke kan kvernes, uten å ha en matavfallsdunk i tillegg, er derfor 
vanskelig. Gjeldende renovasjonsforskrift forbyr å henlegge avfall i naturen, grave ned eller 
brenne avfall, jfr. § 4. I forslag til ny renovasjonsforskrifts § 2-2 siste avsnitt er dette videreført 
med følgende ordlyd: «Det er ikke tillatt å brenne, grave ned eller legge fra seg husholdnings-
avfall i det fri. Alt husholdningsavfall skal sorteres og leveres i godkjent oppsamlingsenhet.» 
 
Abonnenter med avtale om kompostering, matavfallskvern eller bruk av gjødselkjeller, har en 
reduksjon i avfallsgebyret på kr. 255,- per år (2018-sats). 
 
Med bakgrunn i et ønske fra MNA om en likelydende renovasjonsforskrift og håndtering av 
dispensasjoner og fritak i MNA-kommunene, vurderes det som mest hensiktsmessig å anbefale 
at framlagt forslag til ny felles renovasjonsforskrift vedtas slik som foreslått. 
 
Selv om det er et generelt forbud gjennom forurensningsforskriftens § 15A-4 om påslipp, samt 
at det generelt ikke anbefales å tillate påslipp på offentlige anlegg, så har kommunen ikke hatt 
påviselige ulemper forbundet med dette. Det tas ikke stilling til i denne saken om hva som er 
den mest korrekte håndteringen av våtorganisk avfall, da dette vil være et komplisert 
miljøregnskap.  
 
Det anbefales derfor å lage en ny lokal forskrift som tillater bruk av matavfallskvern, men uten 
at det vil gi en reduksjon i avfallsgebyret. Å ikke gi reduksjon i avfallsgebyret begrunnes med at 
husholdningene vil ha behov for matavfallsdunk for å bli kvitt det avfallet som ikke kan 
kvernes, samt unngå at det blir kastet i restavfallsdunken. 
 
Når det gjelder bruk av gjødselkjeller så vil det ikke være behov for tillatelse gjennom lokal 
forskrift. Behov for matavfallsdunk vurderes likevel som nødvendig også for disse 
husholdningene. Det tilrås derfor å ikke gi reduksjon i avfallsgebyret ved bruk av gjødselkjeller.      
 
Kommunens tilføyelse i § 10 A Bruk av oppsamlingsenheter, avsnitt 9, siste setning: ... , med 
unntak av tilfeller der renovatør er skyld i skaden, er ikke tatt inn i ny felles renovasjons-
forskrift. Bakgrunnen for denne tilføyelsen var at enkelte abonnenter i kommunen opplevde at 



avfallsdunken ikke ble håndtert tilstrekkelig forsiktig fra renovatørens side, og at de i disse 
tilfellene ble holdt økonomisk ansvarlig for å skaffe ny avfallsdunk.  
 
Dagen avfallsbeholdere framstår som mer robuste enn de beholderne som ble benyttet i 2004, og 
det vurderes ikke å være nødvendig med en videreføring av denne tilføyelsen.  
 
Det registreres at det i ny felles renovasjonsforskrifts § 2-8 Kjørerute og krav til kjørbar veg, er 
endret minimumsbredde fra 3,0 m til 3,5 m på kjørbar veg, samt at det må bo minimum to 
abonnenter langs vegen. Om dette vil ha konsekvenser for abonnenter i Overhalla kommune er 
per i dag ikke kartlagt nærmere.  
 
Når det gjelder en endring av henteavstand fra veg fra 20 m til 10 m, så vurderes 10 m 
maksimalavstand som akseptabel. 
 
Nytt kapittel 4 Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall er en oppfølging av 
stortingsvedtak 27.februar om samtykke. og vurderes ikke nærmere.  
 
Forslag til retningslinjer til renovasjonsforskriften omfatter detaljkrav for enkelte bestemmelser i 
forskriften. Retningslinjene vil være et supplement til forskriften og målgruppen er både 
abonnenter og utbyggere. En presisering av enkelte bestemmelser i forskriften vurderes som 
hensiktsmessig og tilrås vedtatt.  
 
Forslag til veileder Renovasjonsteknisk plan har som hovedformål å få en god 
renovasjonsløsning i forbindelse med utbygging, og da primært for bolig- og fritidsbebyggelse 
der det benyttes felles oppsamlingsløsninger. Om kommunen skal vedta veilederen, eller om det 
er tilstrekkelig at den tas til etterretning knyttes det usikkerhet til. I første omgang anbefales den 
derfor å tas til etterretning, og forutsettes brukt i forbindelse med aktuelle utbyggingsprosjekt.  
 
Veilederen tas opp til ny vurdering etter at kommunen har høstet erfaring med bruk av den i 
arealplan- og byggesaksbehandling. 
 
------ 
 
Framlagt forslag til avfallsplan ble allerede i mai 2017 vedtatt av representantskapet i MNA, og 
styret har med bakgrunn i denne laget sin strategiplan for 2018-2022. 
 
En felles avfallsplan for alle MNA-kommunene vurderes som viktig med tanke på de 
utfordringer og muligheter avfallssektoren har framover.  
 
 
 
Konklusjon 
Det tilrås at forslag til ny felles renovasjonsforskrift for MNA-kommunene, samt retningslinjer 
til renovasjonsforskriften, vedtas uten særskilte endringer som skal gjelde for Overhalla 
kommune.  
 
Veileder Renovasjonsteknisk plan tas til etterretning. Veilederen skal benyttes i arealplan- og 
byggesaksbehandlingen, og tas opp til ny behandling når kommunen har tilstrekkelig erfaring 
med bruk av den.  
 
Det tilrås at forslag til avfallsplan for MNA-kommunene vedtas slik som framlagt, samt at 
Strategiplan 2018-2022 tas til etterretning. 



 
Det tilrås at det ved bruk av gjødselkjeller og matavfallskvern ikke vil gi redusert avfallsgebyr 
fra og med 2019. 
 
Det tilrås at det utarbeides en ny forskrift som tillater bruk av avfallskvern. Matavfallskvern vil 
ikke gi reduksjon i avfallsgebyret.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 


