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RENOVASJONSFORSKRIFT FOR NYE SANDNES KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Forslag til endringer i Sandnes kommunes renovasjonsforskrift slik de fremgår

av foreliggende saksfremlegg, godkjennes.

2. Tekstforslaget sendes ut på høring.

3. Saken blir etter høringsrunden lagt fram for godkjenning i Sandnesbystyre.

Vedlegg:
Forslag til ny renovasjonsforskrift for Sandnes kommune

Renovasjonsforskrift for Sandnes kommune

Utkast til revidert Renovasjonsforskrift for Ryfylke Miljøverk IKS



 

2 

 

Saksframstilling: 
 

Saken gjelder 

Samkjøring av renovasjonsforskrift for Sandnes og Forsand kommuner.  

 

Bakgrunn 

Gjeldende renovasjonsforskrift for Sandnes kommune ble vedtatt av Sandnes 
bystyre 22.10.2013 og gjeldende renovasjonsforskrift for Forsand kommune ble 
vedtatt av Driftsutvalget i Forsand kommune 24.11.2014.  
Arbeidet er del av sammenslåingen frem mot 2020 og nye Sandnes. Den nye 
forskriften som foreslås er en revidering av dagens forskrifter. Det foretas en 
opprydding i teksten og presisering av enkelte bestemmelser, men forskriften vil  
utover det være en videreføring av dagens forskrifter. 
 

Endringer  

Endringene for hver kommune er uthevet med SK for Sandnes kommune og FK for 
Forsand kommune. Følgende endringer er foretatt i denne revisjonen: 

 

§1 Mål for avfallsektoren  

Tekst som er tatt inn: 

SK/FK: Sandnes kommune skal legge til rette for høy utnyttelse av ressursene i 
avfallet og trygg håndtering av farlig avfall. Det overordnede målet er at avfall skal 
gjøre minst mulig skade på mennesker og naturmiljø. 

Tekst som er tatt ut: 

SK/FK: Sandnes kommune har som målsetting å redusere avfallsproblemene ved å 
hindre at avfall oppstår, redusere mengden farlige stoffer i avfallet, fremme ombruk, 
gjenvinning og energiutnyttelse og sikre en forsvarlig sluttbehandling av restavfallet. 

For å nå disse målene, vil kommunen arbeide for en høy grad av kildesortering, 
ettersortering og separat innsamling/levering av ulike avfallsfraksjoner. 

Målet er oppdatert i henhold til Stortingsmelding 45, Avfall som ressurs – 
avfallspolitikk og sirkulær økonomi. 

 

§5 Kommunal tømming av slam 

Tekst som er tatt inn: 

SK: Avstanden fra tilkomstpunkt til bilen må ikke være over 30 meter, og sugehøyde 
må ikke være over 5 meter. På øyer uten ferjeforbindelse må sanitæranlegget være 
tilgjengelig fra båt eller traktor. Samme avstand fra tilkomstpunkt til båt eller traktor 
gjelder også her. 

Teksten eksisterer i forskriften til Forsand kommune foruten at avstanden på 25 
meter fra båt eller traktor er økt til 30 meter. Kravene til plassering er satt for å sikre 



 

3 

 

adkomst for renovatøren og vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Det kan dispenseres fra 
kravene om plassering dersom særlige grunner foreligger. 

 

§7 Krav til avfallssortering og bruk av avfallsbeholdere 

Tekst som er tatt ut: 

SK/FK: Dyreekskrementer, aske, sot og pussestøv skal pakkes inn, slik at det ikke 
frigjøres under tømming. Før anbringelse i oppsamlingsbeholderen skal sanitetsbind, 
bleier, bandasjer o.l. anbringes i tett emballasje. Ekskrementposer (colostomiposer) 
må tømmes og innpakkes tilsvarende. Sprøytespisser skal ha påsatt originalhette 
eller pakkes forsvarlig inn. 

Under avsnitt som omtaler vektgrenser er følgende tatt ut: 

SK/FK: 

160 liters sekk: 30 kg 

200 liters sekk: 40 kg 

240 liters sekk: 40 kg 

Teksten er tatt ut for å unngå feil informasjon i forskriften. Endringer vedrørende 
sortering og hva som skal kastes i restavfallet vil alltid være oppdatert via 
kommunens nettsider. Tekst som er tatt ut vedrørende vektgrenser er ikke en del av 
sortimentet. 

 

§9 Anskaffelse og bytte av avfallsbeholdere 

Tekst som er tatt inn: 

SK: I forbindelse med utbygging av nye boliger, vil utbygger måtte bekoste 
investeringen for det nedgravde avfallssystemet. Etter ferdigstilling av anlegget, 
overtar kommunen eiendomsretten til anlegget og ansvar for ordinære drifts- og 
vedlikeholdskostnader. Dersom kapasiteten på anlegget er tilstrekkelig, kan 
kommunen etter overtakelse knytte til andre abonnenter i området. Dette gjelder 
uavhengig av eiendomsretten til grunnen der anlegget er plassert.   

Minste tilgjengelig beholdervolum for felles avfallsløsninger per boenhet er: 

Restavfall: 30 liter per uke 

Papir: 15 liter per uke 

Bioavfall: 15 liter per uke 

Teksten er tatt inn for å utdype hvordan en praktiserer de ulike ordningene i dag. 

 

§12 Renovasjonsgebyr 

Tekst som er tatt inn: 

FK: Ved felles avfallsløsninger skal gebyret betales av hver abonnent i forhold til 
antall deltakere og aktuelle andeler i fellesabonnementet. 

Renovasjonsgebyret for husholdningsavfall består av to deler: En fast del og en 
variabel del. 
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1. Fast (avfallsuavhengig) del/grunngebyr:  
Denne delen skal utgjøre en fast del av gebyrgrunnlaget, og er uavhengig av 
beholderstørrelse, -antall, tjenesteomfang mv. Hver eiendom belastes med minst ett 
grunngebyr. Dersom det er flere boliger på eiendommen, betales grunngebyr for hver 
enkel bolig. Ved to eller flere boenheter på eiendommen beregnes antall grunngebyr 
for disse etter antall bruksenheter som nyttes til boligformål jf. § 3. 

 
2. Variabel (avfallsavhengig) del/volumgebyr:  
Denne delen skal utgjøre den resterende del av gebyrgrunnlaget og beregnes som 
en differensiert gebyrdel, avhengig av beholderens størrelse, type og antall, 
tjenesteomfang, hentefrekvens, avfallets volum eller vekt.  

Kommunen fastsetter til enhver tid hvilke abonnentgrupper og tjenester som skal 
inngå i differensiert gebyrordning, herunder forholdet mellom fast og variabel 
gebyrdel samt på hvilken måte gebyrdifferensiering skal foretas.  

Renovasjonsgebyr for hytte- og fritidseiendom består kun av en fast del.  

Firmahytter med inntil 10 sengeplasser, fast del x 2.  

Firmahytter med mer enn 10 sengeplasser, fast del x 3.   

SK: Steder med særlig vanskelig tilkomst kan bli ilagt ekstra gebyr. Dette gjelder for 
renovasjonsgebyr for slam.  

Administrasjonen foreslår å videreføre nåværende gebyrmodell som gjelder for 
Sandnes kommune. Administrasjonen vurderer denne som robust og tilpasset 
tjenestetilbudet i nye Sandnes kommune. 

Tekst som er tatt ut: 

FK: Renovasjonsgebyr for næringsabonnenter (private og offentlige virksomheter og 
institusjoner) blir fastsatt av styret i Rymi. Renovasjonsgebyr for næringsabonnenter 
skal prises slik at det ikke medfører kryss-subsidiering mellom avfall fra 
næringsabonnenter og ordinær innsamling av avfall fra husholdninger og 
fritidseiendommer (tvungen renovasjonsordning). Renovasjonsgebyr for 
næringsabonnenter kan derfor avvike fra renovasjonsgebyr for de tvungne 
renovasjonsordningene. 

Kommunen vil ikke drive med innsamling av næringsavfall. 

SK: Geografisk område er tatt ut av avsnittet som omhandler renovasjonsgebyr for 
slam. 

 

Oppsummering  

Forslaget til ny forskrift er en revidering av dagens forskrifter. Forskriften for nye 
Sandnes kommune vil i denne omgang ikke ha de store endringene i forhold til de 
eksisterende forskriftene.  

 


