Kommunal forskrift
for

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS (SSR)
sitt arbeid i kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein
Denne forskrifta erstattar tidlegare forskrift for SSR frå 2006.
Forskrifta er vedteke med likelydande vedtak i kommunestyra:
- Hareid, 17/12-2009, k-sak nr. 67/09
- Herøy, 10/12-2009, k-sak nr. 161/09
- Sande, 15/12-2009, k-sak nr. 58/09
- Ulstein, 17/12-2009, k-sak nr. 117/2009
Forskrifta er vedteke med heimel i Forureiningslova av 13. mars 1981 nr. 6. med seinare endringar,
og spesielt i høve til §§ 26 (kommunal tøming av slam frå slamavskiljarar, etc.), 27 (definisjonar av
avfall), 30 (kommunal innsamling av forbruksavfall), 31 (handtering av spesialavfall), 33 (gjenvinning
og anna handsaming av avfall), 34 (avfallsgebyr), 79 (straffeansvar for ulovleg handtering av avfall),
83 ( delegasjon av myndigheit lagt til kommunen eller fylkeskommunen, inkl. interkommunale
selskap) og 85 (tilhøvet til forvaltingslova).
Forskrifta er vedteke å gjelde frå 1. januar 2010.

Kapittel 1:
§1

FORMÅL
Forskrifta har som formål å sikre ei miljømessig og økonomisk forsvarleg innsamling,
transport og slutthandsaming av avfall frå hushaldningane i SSR sine eigarkommunar. I dette
ligg også at ein skal arbeide for avfallsreduksjon og legge til rette for gjenvinning gjennom
kjeldesortering. Forskrifta er ikkje til hinder for at SSR også kan arbeide med andre miljøtiltak
i SSR sine eigarkommunar. Slike miljøtiltak skal ha samanhang med hushaldningar og deira
behov, eller at kommunane vert samde om tiltak og prosjekt som i hovudsak rettar seg mot
hushaldningar og kan styrast i regi av SSR.

§2

OMFANG AV RENOVASJONSORDNINGA
Renovasjonsordninga gjeld for kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein. Alle huseigarar,
festarar og leigebuarar er pliktige å vere med i den fastsette ordninga for renovasjon.
Renovasjonsordninga gjeld også for fritidseigedomar. SSR har ansvaret for all innsamling av
hushaldningsavfall på vegne av kommunane. Ingen andre aktørar eller privatpersonar kan
samle inn slikt avfall utan skriftleg løyve frå SSR.
Eigedomar som er permanent fråflytta og eigedomar utan bygg fell utanfor
renovasjonsordninga. Eigarar av eigedomar og bueiningar som står midlertidig tomme kan
etter skriftleg søknad få inntil to års fritak for renovasjonsgebyr eller dei kan få redusert

fastgebyr for kortare perioder. For oppstart av kvilande abonnement vert det ilagt eit
oppstartsgebyr.
Alle fritidseigedomar med hus eller hytte over 35 kvadratmeter bta, med innlagt vatn, kloakk
og straum, skal omfattast av renovasjonsordninga. Fritidseigedomar må
kommunikasjonsmessig også vere alminneleg tilgjengelege for å inngå i ordninga. Desse kan
velge om dei vil ha ei ordning med dunkar eller sekkeløysing. For å få ein eigedom registrert
som fritidseigedom i SSR sitt system vert det kravd at eigedomen er registrert i det
kommunale eigedomsregisteret som ein fritidseigedom.
§3

ANSVAR FOR RENOVASJONSGEBYR
Alle husstandar skal, gjennom huseigar, betale renovasjonsgebyr. Grunnregelen er at det skal
vere eit abonnement for kvart sjølvstendig kjøkken/kvar leiligheit på ein eigedom. Dette gjeld
sjølv om to eller fleire husstandar nyttar same avfallsdunk. Eigar av eigedomen er ansvarleg
for at dette blir gjennomført etter gjeldande forskrift.
Etikettane som kvar dunk får påklistra, vert printa ut på gards- og bruksnummer. Den som til
ei kvar tid er eigar av den aktuelle eigedomen er ansvarleg for dei pliktene dette fører med
seg i høve til innsamlinga av avfall.
Det er, kun med eit unntak, alltid eigaren som er ansvarleg for å betale renovasjonsgebyra.
Unntaket er bortfest grunn, der festaren svarar for gebyra . Særreglane i høve til dette er at
ved dødsbo går gebyrkrava til bustyrar eller arving som har ansvaret for dei økonomiske
krava den aktuelle eigedomen heftar for, i uskifta bu går krava til den som sit i uskifte
(gjenverande ektefelle), ved konkurs går krava til oppnemnd bustyrar og ved skilsmisse vil
krava gå til den som sit att med eigedomen. SSR må utan opphald få beskjed om endringar i
eigedomstilhøva slik at ein kan sende krav dit dei høyrer heime. Hovudregelen er at SSR
sender ut ein faktura per eigedom. Ein kan likevel ha fleire abonnement per eigedom. Det er
alltid huseigar sitt ansvar at endringar i abonnement vert meldt inn til SSR.
Eit abonnement er aktivt heilt til SSR tek mot skriftleg oppseiing eller skriftleg
endringsmelding. Ved endringar i eigedomstilhøve blir ikkje innbetalt fastgebyr refundert før
frå neste kvartalsskifte. M.a.o. blir ikkje gebyr frå påstarta kvartal refundert. Eit kvartal er tre
månader. Ved endringar i eit kvartal må gamal og ny eigar ordne opp seg i mellom.

Kapittel 2:
§4

INNSAMLING OG OPPBEVARING AV HUSHALDNINGSAVFALLET
For innsamling av hushaldningsavfallet skal det som hovudregel nyttast dunkar tildelt av SSR.
I heilt spesielle tilfelle kan SSR gje ein abonnent løyve til å nytte sekk. I ein del tilfelle kan også
SSR pålegge ein abonnent å nytte sekk i staden for dunk. Desse sekkane må, på same måte
som dunkane, samlast på avtalt oppsamlingsplass før kl. 07.30 hentedagen. Sekkane må ha
den fargen som gjeld for det aktuelle året.
SSR kjøper inn, leverer ut og eig avfallsdunkane. Det er ikkje høve til å nytte andre dunkar
enn SSR sine. Ved skade eller når det elles skulle vere naudsynt, vil SSR skifte ut dunkar. Kvar
einskild dunk er registrert på den einskilde eigedomen og må ikkje flyttast der i frå utan etter
avtale med SSR.

Kvar eigedom skal ha ei forsvarleg oppbevaring av bosset. Huseigarane skal syte for reinhald
av dunken, og for naudsynt sikring mot ver og vind og mot at uvedkomande misbrukar eller
stel dunken. SSR eig dunkane medan huseigarane sitt ansvar er å ta godt vare på det utlånte
utstyret.
Det er ikkje lovleg å kaste frå seg hushaldningsavfall ved SSR sine anlegg eller kaste avfall i
komprimatoranlegget (sjakta) utan løyve, jfr. § 2, første avsnitt og § 10.
Hushaldningsavfallet vert henta etter oppsette ruter. Endringar vil vanlegvis bli kunngjort på
SSR sine heimesider og einskilde gongar også i lokalavisene. Mindre ruteendringar og endra
køyremønster kan forekome utan varsel, til dømes på grunn av vegarbeid og innstilte
fergeruter.

§5

KRAV TIL ABONNENTAR VED INNSAMLING AV HUSHALDNINGSAVFALL
På tømedag skal dunken plasserast ved avtalt køyreveg eller samleplass. Dunken skal sikrast
slik at den ikkje veltar og avfallet flyt utover. Dunkane skal heller ikkje vere fullare enn at
lokket går igjen på vanleg måte. SSR kan pålegge abonnentane å få ein større dunk ved
gjentatt overfylling. Det er vidare abonnenten sitt ansvar at avfallet ikkje er fastfrose i
dunken vinterstid. Abonnenten har også ansvar for opprydding av avfall som vert drege
utover av dyr og fugl ved for dårleg sikring. Eventuelt søl frå sjølve tøminga skal fjernast av
renovatøren. Skarpe ting som kan skade renovatørane, må pakkast særleg godt inn før dei
vert lagde i dunken. Farleg avfall må ikkje leverast inn i dunkane. Farleg avfall kan t.d. vere
eksplosiver, sjølvtennande stoff eller væsker, olje og varm oske. Stein og jord må heller ikkje
leggast i dunkane. For å ha krav på henting må abonnenten ha sett fram dunken innan kl.
07.30 på tømedagen.
Dunkar som ikkje er klargjort for henting har SSR høve til å sette att. Ved forureining av
avfallsfraksjonar kan SSR ilegge abonnenten eit straffegebyr. I tillegg kan abonnentar få
dunkar inndratt etter advarsel om at dette kan skje. Eksempel på slik forureining kan vere
matavfall, papirbleier eller hageavfall i papirdunken.

§6

KRAV TIL KØYREVEG
Køyrevegen må ha fri snuplass, kurvatur, stigningstilhøve, breidde på minst 3 meter og styrke
til å tåle renovasjonsbilane (minst 8 tonn akseltrykk). I svingane må breidda vere minst 4,5
meter. Vegen må ha fri høgde på minst 4,0 meter, og veg og snuplass må vere brøyta og
strødd om vinteren. Eigarar av hagar og eigedom som grensar til offentleg veg/veg der
renovasjonsbilane køyrer er pliktige til å skjere vekk hekk, tre og greiner som kan vere til
hinder for renovasjonsbilane. Veg som ikkje stettar desse krava kan verte utkutta frå
køyreruta. Det same gjeld dersom feilparkerte bilar gjentatte gongar hindrar
renovasjonsbilane i å kome fram til abonnentane. Etter vurderingar på stadane kan også
køyring på/gjennom leikeplassar verte utkutta av omsyn til borna sin tryggleik.
SSR kan vedta å ilegge abonnentar eit tilleggsgebyr for henting på delvis utilgjengelege stadar
eller for henting utanfor kommune-, fylkes- eller riksvegar – sjølv om vegane der har vorte
godkjende for køyring med SSR sine renovasjonsbilar. For å køyre der det er fartsdemparar i
vegen, bør desse vere skraverte og merka med skilt. Dette avsnittet gjeld også for henting i
oppsamlingsrom o.l.

§7

KJELDESORTERING
Henteordninga i SSR omfattar henting av hushaldningsavfall (matavfall o.l.), papir og papp
ute hos abonnentane. Bringeordninga omfattar resten av tenestene i SSR, sjå § 8, der
abonnentane sjølv fraktar avfall til fastsett samleplass for dei aktuelle fraksjonane.
Det er kun reint papir og papp frå hushaldningane som skal leggast i papirdunken og dette
må ikkje leggast i plastsekkar eller plastnett.
Kun gjennomsiktige plastsekkar skal nyttast til hushaldningsplast (plastemballasje). Desse
skal settast saman med den grøne dunken og vil verte samla inn av selskapet.
Endringar i måtane ein skal kjeldesortere på vil bli kunngjort på vanleg måte.

§8

SPESIELLE TYPER AVFALL
SSR vil sørge for at spesielle tiltak innan mottak av avfall som rettar seg mot hushaldningane
vert starta og oppretthalde innanfor gitte økonomiske rammer basert på sjølvkostprinsippet.
Eksempel på dette kan vere greinplassar/hageavfallmottak, containerar for spesialavfall,
gjenvinningssentralar, einskilde fraksjonar på lokalmottaka, glasigloar, ryddeaksjonar i
kommunane og mottak av ulike fraksjonar på SSR sitt hovudanlegg. § 8 inkluderer også andre
lovpålagde oppgåver for mottak av ulike avfallsfraksjonar som ein utfører anten i eigen eller
privat regi.

§9

ANDRE BESTEMMELSAR
SSR sitt styre kan fastsette mindre endringar innan dette kapittelet. Desse reglane skal
kunngjerast på vanleg måte.

Kapittel 3:
§ 10

GEBYR, GEBYRINNKREVING OG SANKSJONAR
For tenester etter denne forskrifta skal kvar huseigar betale renovasjonsgebyr. I tillegg skal
det betalast renter og inndrivingskostnader ved for sein betaling. Kvar av kommunane i SSR
sitt område skal kvart år vedta likelydande gebyrvedtak etter tilråding frå representantskapet
i SSR. For gebyrkrava har eigarkommunane legalpant etter pantelova § 6-1.
Representantskapet fastset, etter tilråding frå styret, generelle reglar og nivå for fastgebyr og
prisdifferensiering etter vekt og avfallstype. Representantskapet gjer dette kvar haust i
samband med budsjetthandsaminga for påfølgande år.
SSR står for innkrevinga av renovasjonsgebyr etter delegasjon frå eigarkommunane.
Kommunane er fortsatt formell eigar av gebyrkrava og legalpanten, og SSR står for sjølve
innkrevinga.
SSR sitt representantskap kan vedta differensierte gebyr på grunnlag av avfallsmengde,
avfallstype og andre naturlege måtar å differensiere gebyra på.
Styret i SSR fastset storleiken på ekstragebyret der abonnentane treng større dunkar enn dei
standardiserte.

Styret i SSR fastset storleiken på ekstragebyr for henting av hushaldningsavfall på vanskeleg
tilgjengelige stadar og for henting utanfor kommune-, fylkes- og riksvegar (eit såkalla
ulempetillegg). Storleiken vert berekna ut i frå avstand til hovudvegar og vegstandarden.
SSR sender ut gebyr til abonnentane med jamne mellomrom. Gebyrkrav blir sendt ut til
huseigar på faktureringstidspunktet (som vanlegvis er tre veker før huseigaren får fakturaen i
posten). Eventuelle endringar i eigedomstilhøve må vere meldt skriftleg inn til SSR i god tid
før dette faktureringstidspunktet. Endringar etter dette tidspunktet kjem ikkje med på
faktureringa før neste gong. Ved skifte av eigar på ein eigedom i denne perioden må i så fall
gamal og ny eigar ordne opp seg i mellom. Jfr. § 3, siste avsnitt.
Ved restart av kvilande abonnement skal SSR kreve inn eit gebyr for å dekke kostnadane med
dette. Storleiken på dette gebyret skal ha ein samanhang med storleiken på fastgebyret og
vert fastsett i SSR sitt styre.
Godkjende fritidseigedomar, jfr. § 2, betaler 1/4 fastgebyr pluss vektpris ved bruk av dunk.
Eigarar av fritidseigedomar kan eventuelt kjøpe godkjende sekkar hos SSR til den prisen
styret har fastsett.
Brot på paragrafar i denne forskrifta kan medføre straffegebyr. Straffegebyr, og storleiken på
desse, vert fastsett i SSR sitt styre. I einskilde graverande tilfelle kan ein, på abonnenten si
rekning, sørge for separat oppsamling, innkøyring og sortering av avfall som kan føre til
helsemessige vanskar. Jfr. aktuelle paragrafar i forureiningslova og spesielt § 79, 2. ledd.
§ 11

LEGALPANTEN
Legalpanten høyrer til i kvar av eigarkommunane på vanleg måte, og vil tre i kraft dersom ein
ikkje klarer å kreve inn gebyra ein har til gode på vanleg måte. Jfr. § 10, 3. avsnitt og § 12.

§ 12

KLAGER
Enkeltvedtak gjort av SSR kan påklagast i henhold til forvaltingslova § 2b og § 28, 2. ledd.
Klagen skal stilast til SSR.

Kapittel 4:
§ 13

ENDRINGAR I FORSKRIFTA
Endringar i denne forskrifta kan kun gjerast etter likelydande kommunestyrevedtak i
eigarkommunane. Endringar kan ikkje settast i verk før påfølgande årsskifte.

