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Retningslinjer for avfallsgebyr
Retningslinjer for avfallsgebyr bygger på renovasjonsforskriften §11:

§ 11 Avfallsgebyr
1. Avfallsgebyrets størrelse og eventuelle differensierte gebyrsatser fastsettes hvert år av
kommunen i gebyrvedtaket.
2. Abonnenter som nevnt i § 4 nr. 1 skal betale avfallsgebyr for hver hele kalendermåned
de omfattes av forskriften, likevel slik at gebyrplikten for nytegnet abonnement først
gjelder fra den første i måneden etter at abonnenten er omfattet av forskriften. Om plikt
til å melde endringer i abonnementsforholdet vises til § 9 nr. 6.
3. Kommunen kan delegere ansvaret for innfordring av avfallsgebyr til IRS Miljø IKS.

.

1

Renovasjonsgebyr for husholdning

1.1

Overordnede prinsipper

Fastsettelsen av avfallsgebyrer skal skje etter veilederen om beregning av
kommunale avfallsgebyrer og skal motivere til avfallsreduksjon og gjenvinning. IRS
Miljø utarbeider årlig forslag til tariffer som fastsettes hvert år av kommunen i
gebyrvedtaket.
1.2

Oppbygging av husholdningstariffer

Standard renovasjonsgebyr dekker tjenesten til en bolig uten samarbeid og består
av:
140 liter restavfall med tømming hver 4. uke
140 liter matavfall med tømming hver 2. uke og hver uke i perioden St,Hans-august.
240 liter papir med tømming hver 4. uke
140 liter sekk for plast med tømming hver 4. uke (flere sekker ved behov)
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Gebyrelement

Prisnivå

Kommentar

Administrasjonsgebyr

Ca. 5 % av totalt
standard gebyr

Til dekning av vedlikehold og drift av
kundesystem og informasjon. Innkreves av
alle abonnenter, også abonnenter som har fått
innvilget midlertidig fritak.

Grunngebyr

Ca. 45 % av totalt
standard gebyr

Til dekning av alle kostnader som er
uavhengig av innsamlede avfallsmengder, så
som farlig avfall, miljøstasjoner og lignende.

Volumgebyr

Minimum 50 % av
standard gebyr

Hele volumgebyret legges på restavfallet for å
stimulere til gjenvinning. Økt volum i forhold til
standarden for matavfall og papir kan fås ved
behov uten økt volumgebyr.
Det beregnes en lik literpris for 2-hjuls
beholdere. For større 4-hjuls beholdere
beregnes en lavere literpris som tar hensyn til
lavere innsamlingskostnader for større
beholdere.

Bleieordning

Gratis for barn
under 3 år

Husstander som har barn under 3 år får stilt til
disposisjon minst 100 liter ekstra volum for
restavfall, pr barn under 3 år, til bruk for bleier.

Bleieordning,

Gratis

Husstander med bleiebrukere får stilt til
disposisjon minst 100 liter ekstra volum for
restavfall til bruk for bleier. Avtalen gjelder så
lenge det er behov.

Prisreduksjon for
Inntil 25% av
hjemmekompostering volumgebyret

Får ikke utdelt beholder for matavfall.
Reduksjonen settes i forhold til sparte
kostnader.

Dobbel
hentefrekvens

Minimum 2x volumgebyr for aktuell
beholder.

Ekstra kostnader utover dobbelt volumgebyr
bæres av den enkelte abonnent som benytter
seg av tjenesten.

Serviceabonnement

Dekning av
kostnader

Gjelder henting av beholdere med lenger
henteavstand enn 5 meter og andre ekstra
tjenester for henting utover normal standard.

Utskifting/innhenting
av beholdere

Dekning av
kostnader

Utskifting av defekte beholdere er gratis.
Gjelder ved ønsket eller pålagt endring av
beholderstørrelse og innhenting av beholdere
ved midlertidig fritak.

Andre tjenester

Dekning av
kostnader

IRS Miljø kan tilby andre tjenester som
selskapet måtte ha kapasitet til.
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Overtredelse, § 15

Dekning av
kostnader

Overtredelse av §5-9 i renovasjonsforskriften
er omhandlet i §9.

2

Renovasjonsgebyr for fritidsboliger og hytter

2.1

Oppbygging av tariffer for fritidsboliger og hytter.

Renovasjonssystemet for fritidsboliger og hytter er basert på bringepunkter.
Abonnenten må selv sørge for transport av avfallet til bringepunket. Bringepunktene
er utstyrt for kildesortering av glass og metall emballasje, og andre aktuelle fraksjoner.
I områder hvor det i nærheten er etablert innsamlingsordning for husholdning, kan
denne benyttes mot tegning av abonnement for husholdning.
Totalt gebyr for standard abonnement for fritidsboliger og hytter settes til 50 % av et
standard husholdninsabonnement.

Gebyrelement

Prisnivå

Kommentar

Administrasjonsgebyr

Som for husholdning

Til dekning av vedlikehold og drift av
kundesystem og informasjon. Innkreves av alle
abonnenter, også abonnenter som
samarbeider med egen boenhet.

Grunngebyr

Ca. 45 % av
standard gebyr

Til dekning av alle kostnader som er uavhengig
av innsamlede avfallsmengder, så som farlig
avfall, miljøstasjoner og lignende.

Volumgebyr

Minimum 50 % av
standard gebyr

Volumgebyret skal dekke kostnadene med
innhenting av avfallet

5% av standard
gebyr
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Inndeling av kategori hytter:
Kategori
abonnement

Prisnivå

Kommentar

Standard
abonnement
Kategori 1

Ca. 50 % av standard
husholdningsabonnement

Gjelder hytter som ligger i regulerte områder eller
i et avsatt byggeområde i kommunedelplaner.

Bedriftshytter/
utleiehytter
Kategori 2

Ca. 2 x standard
abonnement for
fritidsboliger og hytter

Hytter som er eid av bedrifter, lag og foreninger
og hytter som blir benyttet til utleie

Hytter i spredt
bebyggelse
Kategori 3

Ca. 50 % av standard
abonnement for
fritidsboliger og hytter

Hytter som ligger i spredt bebyggelse i uregulerte
områder. Gjelder ikke bebyggelse med vann og
avløp.

Samordning med
hytte i Kategori 3
og egen bolig

Administrasjons
gebyr

Kan samarbeide med hjemmelshavers bolig i
IRS-området. Dersom fritidseiendommen/ hytten
har flere hjemmelshavere, må alle ha bolig å
samarbeide med i IRS-området. Avfallet tas med
hjem og om nødvendig må ekstra sekk benyttes.
Gjelder kun hytter i spredt bebyggelse som ikke
leies ut eller benyttes av andre.
Avfallscontainere for hytterenovasjon kan ikke
benyttes.
Kan innvilges etter skriftlig søknad.
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