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Sak 25/19: 

Revidering av SHMILs renovasjonsforskrift  

 

Det er Renovasjonsforskriften med de tilhørende retningslinjene som sier noe om 

forpliktelsene både SHMIL og kundene har når det gjelder innsamling og behandling av 

avfall. Det er eierkommunene gjennom kommunestyrene som til slutt vedtar 

Renovasjonsforskriften. Det er derfor en ganske lang prosess å endre disse. Eierkommunene 

har derfor delegert til SHMILs styre å gjøre endringer i detaljer rundt innsamlingen. Disse er 

beskrevet i retningslinjene til forskriften. Det er med jevne behov for å gjennomgå og revidere 

renovasjonsforskriften og siden denne prosessen tar lang tid har SHMIL nå gjennomgått 

forskriften med tanke på at vi skal se på alle innsamlingsordninger på nytt. Det skal derfor 

ikke være nødvendig å endre forskriften selv om vi endrer innsamlingsløsningene. Endringene 

i selve forskriften skal behandles både i styre og representantskap før den sendes ut på høring. 

Under er det listet opp de endringene som er foreslått i selve forskriften. I det vedlagte utkastet 

til renovasjonsforskrift er også endringene vist som merknader. 

 

Endringer i forskriften: 

• Gjennomgående: Gjenbruksstasjon erstattes med gjenvinningsstasjon. Dette er for å 

standardisere begrepene i avfallsbransjen. Gjenvinningsstasjon er valgt som begrep og 

SHMIL har tilpasset seg denne standarden. 

• § 2: «Som fritidsbolig regnes også campingvogn/bil som er permanent oppsatt mer enn 3 

måneder pr år.» Tas inn fra retningslinjene til forskriften for å presisere at også disse 

er omfattet av fritidsrenovasjon. 

• § 2: Definisjon av bringeabonnement. Dette er et nytt punkt i forskriften som tidligere 

har stått i retningslinjene.  

• § 4: Nytt punkt: «SHMIL skal gi uttale til planforslag i reguleringsplaner som omfatter 

ut-bygging av boliger. Innspill angående renovasjon skal skje i forbindelse med 

kommunens behandling og før endelig vedtak» Dette tas med for å gi SHMIL mulighet 

til å komme med innspill til utforming av renovasjonsløsninger ved utbygging av nye 

boligområder. 

• § 5: Tildeling av enerett. – Det framkommer fra veileder om tildeling av enerett 

utarbeidet av Avfall Norge at;  



 
Begrepet enerett er tatt inn i forskriften for å dokumentere at SHMIL er tildelt slik 

enerett. 

• § 5: «og forlates i lukket og i oppreist tilstand.» Fjernes da renovatørene ofte må legge dunkene 

ned dersom det er vind. 

• § 10: Det tas inn i forskriften at «Renovasjonsruta kun skal følge offentlig vei». Dette har vært 

praktisert hele tiden og står i retningslinjene, men man ønsker å ta dette inn i forskriften. Det er 

også satt inn følgende: «SHMIL kan av sikkerhetsmessige eller samfunnsøkonomiske årsaker 

bestemme at veier ikke skal kjøres.  Abonnenter langs slike veier blir automatisk 
bringeabonnenter og gis en rabatt ihht. SHMILs gebyrsatser. Dette for å sikre ivaretakelse av 

avfallet.» Dette fordi det er enkelte veier som hele eller deler av året ikke er forsvarlig eller 

mulig å kjøre med renovasjonsbil. Det kan også være samfunnsøkonomiske årsaker som ligger 
bak at en vei ikke kjøres. 

• § 13:  Endres til : «Kommunen kan i hvert enkelt tilfelle tar stilling til hvorvidt det skal begjæres 

tvangssalg». De fleste kommuner har delegert dette til SHMIL. 

• § 13: Nytt:  «Dersom feil i fakturagrunnlaget har ført til at abonnenten har betalt for mye eller 

for lite gebyr, kan forholdet avregnes for inntil 3 år tilbake i tid, jfr. foreldelsesloven.» Dette 

tas med som en presisering og gjelder feil begge veier. 

• § 15: «Abonnenter som ønsker egen dunk vil bli fakturert ut fra gjeldende satser for 

husholdningsrenovasjon». – fjernes. Dette er regulert med egen pris i gebyrsatsene. 

• § 17: «Ved gjentagende avvik, kan SHMIL ilegge feilsorteringsgebyr jfr. SHMILs gebyrsatser.» 

Dette tas inn som en presisering. 
 

Endringer i retningslinjene: 
 

Også i retningslinjene til renovasjonsforskriften har SHMIL foreslått noen endringer. Disse kan 

imidlertid endres av styret og det er derfor en mye kortere prosess å endre disse. Det gjør at det ikke er 
behov for så store endringer her. Disse endringene vi imidlertid komme dersom det blir en endring i 

innsamlingsordningene. Endringene i retningslinjene er listet opp under. Det vises også til merknader 

skrevet direkte i det vedlagte dokumentet med utkast til retningslinjer. Endringene i retningslinjene 

sendes legges ved til Representantskapet til informasjon. 

 

• Gjennomgående: Gjenbruksstasjon erstattes med gjenvinningsstasjon (se også 



under forskriften) 

• Kap. 2 – definisjoner. Betegnelsen glasscontainer strykes da det brukes ulike typer 

beholdere for glass. 

• Kap. 4.2 - Vektgrensen for papirsekk reduseres til 15 kg av hensyn til 

renovatørene. Det presiseres også at abonnenten kan sette fram flere sekker ved 

behov. 

• Kap. 4.3 – «Innsamlingen skal utføres slik at ikke beboerne blir unødig sjenert av 

støv, lukt, og støy og dunkene skal settes tilbake av renovatøren.»  Her strykes «og 

forlates i lukket stand» - dette for å harmonere med forskriften og fordi 

renovatørene av og til må legge dunker på bakken dersom det er vind. 

 

 

 

STYRETS INNSTILLING : 

 

1. Representantskapet vedtar renovasjonsforskrift for SHMIL IKS, datert 17.10.19. 

Forskriften legges ut til høring i 60 dager før den sluttbehandles i eierkommunene. 

 

2. Styret vedtar retningslinjer til renovasjonsforskrift for SHMIL IKS datert 17.10.19. 

 

 

REPRESENTANTSKAPETS VEDTAK: 

    

Som innstillingen 


