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1 Sammendrag
En gjennomgangav renovasjonsordningen
i Fjellregionenviser at dagensordning i all
hovedsakfungererbra. En kundetilfredshetpå 76 er en økningfra 70 i 2014, og tyder på at
innbyggernei regionener godt fornøyd. Renovasjonsgebyret
er omtrentsom
landsgjennomsnittet
, og avfallet håndteres forsvarlig og medgodemiljøresultater.Samtidig
serman at kundetilfredshetener lavereenn i avfallsselskaperog regionervi vanligvis
sammenlignerossmed.
Revisjonav avfallsplanenog drøftingermed FIAS har gitt økt forståelsefor dagens
renovasjon
sordning,og forsterketde verdivalgog innarbeidedeprinsippersom ligger til
grunnfor dagensavfallshåndtering
. A rbeidethar ogsåavdekketutfordringerog muligheter
som dannergrunnlagfor videreutviklingav renovasjonsordningen
, setti forhold til både nye
krav og teknologiskeutvikling.
Søppelpå avveieer et problemvi vil unngå,men avfall som samlesinn og håndteres
forsvarlig er ikke avfall, men en ressurs.Hvis vi slutter å spreavfall i naturen,og heller
levererdet til gjenvinning,kan vi sammen bidra til effektiv utnyttelseav disseressursene.
Detteer utgangspunktetfor ny, overordnetambisjon:
Sammengjør vi Fjellregionen avfallsfri
For å ha fokus på vårt felles ansvarfor å unngåforsøpling,og oppnåen ordning som har god
balansemellom miljø, brukervennlighetog økonomi, fastsettesfølgendedelmål for perioden
2019-2025:
•
•
•
•
•
•

En regionuten forsøplingi vassdrag,inn- og utmark
Halveremengden restavfallfra husholdningerog hytter i Fjellregionen
65% materialgjenvinninginnen 2025
Redusereutslipp av CO2 fra egnekjøretøyog maskiner
Topp 10 i landetpå brukertilfredshet
Renovasjonsgebyr
på linje med landsgjennomsnittet

For å nå målenemå det innføreskildesorteringog separatinnsamlingav matavfall.Maskinell
ettersorteringav restavfallvurderesogså,for å ta ut mestmulig gjenvinnbarematerialerfra
restavfalletfør det sendestil forbrenningmed energigjenvinning.
En omleggingav ordningenvil påvirkealle innbyggerei regionen.Mangevil nok oppfattedet
sompositivt å kunnebidra til reduserteklimautslipp,men for andrevil det ta tid å venneseg
til nye rutiner. En så omfattendeendringav ordningenvil ogsågi økte gebyr,noe som vil
påvirkebrukertilfredsheten.Ved utforming av ny ordningog revisjon av kommunenes
renovasjonsforskriftervil det tashøydefor mer brukertilpassede
løsninger.
Avfallsreduksjonog kildesorteringforutsetterat det leggestil rettemed brukervennlige
ordninger og god informasjon.Endringersom påvirkerdagligerutiner hosinnbyggere,
hytteeiereog virksomheterkreverekstraordinærinformasjoni en oppstartsfase
, i tillegg til
løpendetiltak sombidrar til kunnskapog motivasjontil å brukeordningen.
Selv om kommunenehar gitt FIAS hovedansvaret
for renovasjon,er det viktig at kommunene
opprettholderegenkompetanseom renovasjonbl.a. for å kunneutførenødvendigtilsyn, stille
krav til utbyggereog leggetil rette for godeløsningerfor kommunenesbygg og eiendommer.
K ommunenesom forurensningsmyndighet
bør styrkes, og det må stilles klare krav til
næringsdrivende
og arrangementer
om godeavfallsløsninger.
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Avfallsplanens handlingsplaninneholdertiltak som kan bidra til økt fokus på å unngå
forsøpling, og å videreutvikle og forbedre dagensrenovasjonsordning,
til nytte for bådefolk
og miljø. Samtidighar arbeidetmed avfallsplanenvist at de grunnleggendeprinsippenefor
kommunalrenovasjonstår fast. Miljø og brukervennlighetprioriteresinnenforrimelige
økonomiskerammer.I tillegg opprettholdeslikhetsprinsippetslik at de godetradisjonenefor
samarbeidi regionenvidereføres.

2 Innledning
2.1

Bakgrunn og hensikt

Formåletmed å utarbeideen kommunedelplanfor avfall og miljø er å definererammerog
retningslinjerfor renovasjonsordningen i Fjellregionen,basertpå verdivalgog vurderinger
knyttet til miljø, brukervennlighetog økonomi.
Forrigeavfallsplan ble utarbeideti 2013,og gjaldt for perioden2014-2017.Revidertplan er
utarbeideti 2018,og gjelderfor perioden2019-2025.
Arbeidetmedplanener gjennomførtsom et prosjekt,med kommunenesrepresentanter
i
styringsgruppeog referansegruppe
, og prosjektlederfra FIAS. Ettersomdetteer revideringav
en eksisterendeplan, besluttetstyringsgrupp
en at det ikke var behovfor et egetplanprogram.
En prosjektbeskrivelse
som ble vedtatti styringsgruppa27.april 2018 fastsetterrammenefor
arbeidet.
2.2 Rammebetingelser
Rammebetingelsene
for avfallshåndteringer fastsatti nasjonaltlovverk, og i EUs regelverk.
Geografi, innbyggertallog demografihar stor betydning,samtlokale bestemmelser
som er
fastsatti renovasjonsforskriftene.
Kommunenesklimaplanerfastsettermål som
avfallsløsninge
r kan bidra til å nå. For FIAS er det fastsattrammebetingelser
i selskapets
vedtekterog aksjonæravtale.
2.2.1

Nasjonalt lovverk og avfallspolitikk

Norsk avfallspolitikk er lovfesteti forurensningsloven(Fl.1981)med tilhørende
avfallsforskrift (2004). Stortingsmeldingnr. 44 fra 1991-1992 leggerstrategierfor norsk
avfallspolitikk. Avfallsstrategienfra 2013 (ref. /1/) het "Fra avfall til ressurs",og inneholder
prinsipperdet byggesviderepå i Stortingsmeldingnr. 45 fra 2016-2017, som har tittelen
" Avfall som ressurs– avfallspolitikk og sirkulærøkonomi" (ref. /2/). For å sikre en
bærekraftigutvikling, er det økt fokus på ressursbrukog klimautslipp,og avfallsbransjen
anseså væreen viktig bidragsyterog pådriverfor sirkulærøkonomi.
I Klimastrategienfor 2030 (ref. /4/) leggesføringer for hvordanNorgekan oppfylle sine
forpliktelseriht Paris-avtalen.Transport,jordbruk, bygg og avfall trekkesfrem som vesentlige
kilder for nasjonaleutslipp, medforventningom betydeligeutslippsreduksjoner
frem mot
2030.
Forurensningslovens
kap.5gjelderavfall. Loven fastsetter bl.a. forbud mot forsøpling(§28),
kommunens plikt til å ha anleggfor mottakeller behandlingav husholdningsavfall(§29
3.ledd)og kommunensplikt til å sørgefor innsamlingav husholdningsavfallet(§30 1.ledd).
Fl. §34 fastslårat kommuneneskal f astsettegebyrtil dekningav kostnaderforbundetmed
avfall, og ”Forurenserbetaler”er et grunnleggendeprinsipp i norsk avfallspolitikk.
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Avfallsforskriften gir mer detaljertereglerfor de ulike avfallstyper. K ap.1omhandlerEEavfall (elektriskog elektronisk avfall), og fastslårbla. at kommunenehar plikt til å sørgefor
at det eksisterertilstrekkelig tilbud for mottak av EE-avfall.
Avfallsforskriftenskap.9omhandlerdeponeringav avfall, og §9-4 fastslårforbud mot
deponeringav biologisk nedbrytbart avfall.
Stortingsmeldingnr. 44 (1991-1992)"Om tiltak for reduserteavfallsmengder,økt gjenvinning
og forsvarlig avfallsbehandling"
, fremførtefølgendestrategier, som fortsatter gjeldendefor
norskavfallspolitikk:
1. Hindre at avfall oppstårog reduseremengdenskadeligestoffer i avfallet.
2. Fremmeombruk,materialgjenvinningog energiutnyttelse.
3. Sikre en miljømessigforsvarlig sluttbehandlingav restavfallet.
Følgendesentraleprinsipperleggestil grunnfor innsatseninnenavfallssektoren:
-

"Forurenser skal betale"-prinsippet,dvs. at prisenfor avfallshåndteringen
skal
gjenspeilekostnaden.
"Vugge til grav"-prinsippet,dvs. at produsentenskal ta ansvarfor sineprodukter
gjennomhele livssyklusen.
"Førevar"-prinsippet,dvs. i valgetmellom tiltak som ellerser tilnærmetlikeverdige,
skal forebyggendetiltak prioriteres.

Avfallsstrategienfra 2013 søkerå endrefokus, fra å sepå avfall som et problemtil å sepå
avfall som en ressurs.Men leggerogsåvekt på avfallsforebyggingog spesielthvordan
mengdenmatavfallkan reduseres.
Stortingsmeldingen fra 2016/17tar for segavfallspolitikkeni en sirkulærøkonomi,og
vektleggeravfallsforebygging,økt ombrukog materialgjenvinning.Meldingeninneholder
ogsåen plaststrategi,med tiltak mot marin forsøplingog spredningav mikroplast.
Da stortingsmeldingenble vedtatti februar2018,var det medflere konkreteinnspill, bla. å
utredekrav om utsorteringog materialgjenvinningav matavfallog plast,å fastsettemål for
avfallsforebygging,materialgjenvinningog gjenbruk, og utredningerknyttet til biogassfor
bådehusdyrgjødsel,slamog matavfall. Se vedtaksliste/10/.
2.2.2

Forholdet til EU

EUs rammedirektivfor avfall fra 2008dannerrammenefor avfallspolitikkeni EU-landene,i
tillegg til de land som er tilknyttet EU gjennomEØS-avtalen,slik som Norge.
Direktivet beskriveravfallshierarkietsom er grunnlagetfor norsk avfallspolitikk:
1)
2)
3)
4)
5)

Forebyggeat avfall oppstår
Ombrukesåmye sommulig
M aterialgjenvinne
Energigjenvinne
Deponereavfall som ikke egnersegtil annenbehandling

I mai 2018,ble en ny "avfallspakke"vedtatti EU, og med det viktige endringeri rammenefor
avfallspolitikk i Europa. Den viktigste endringenomfatternye mål for materialgjenvinning
:
•
•
•

Mål om 55% materialgjenvinninginnen 2025
Mål om 60% materialgjenvinninginnen2030
Mål om 65% materialgjenvinninginnen 2035
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Det skal etableresseparatinnsamling av tekstilerog farlig avfall innen2025,og innen 2023
skal bioavfall entensamlesinn separateller hjemmekomposteres.
Det er i tillegg spesifisert
detaljertemål for gjenvinningav ulike typer emballasje. Norgehar alleredenådd
gjenvinningsmålen
e for aluminium,glass-, papir-, papp- og kartongemballasje.
Men for
emballasjeav tre er kravet25%, mot dagens9%. For plastemballasjemå dagens
gjenvinningsgradpå 38% økestil 50% innen 2025,og 55% innen 2030.
Krav til materialgjenvinninggjelderhusholdningsavfall,men ogsåhusholdningslignende
avfall fra næringslivet.
2.2.3

Lokale rammebetingelser

FIAS ivaretarrenovasjoni de 10 kommuneneHoltålen,Røros,Os, Tolga, Tynset,Alvdal,
Folldal, Rendalen,Engerdalog Stor-Elvdal. Områdethar en utstrekningpå ca. 17.000 km2.
Tabellene nedenforviser at antall innbyggerei 2018 er 26.389.
Spredtbebyggelseog langeavstanderer en vesentligutfordring ved valg av
renovasjon
sløsningeri Fjellregionen, i tillegg til vintre medtemperaturerned til -40.
Innbyggertall2012og 2018:
Kommune

Fylke

2012

2018

Endring

Os
Folldal

Hedmark
Hedmark

2 040
1 641

1 936
1 569

-104
-72

Alvdal

Hedmark

2 431

2 424

-7

Tynset

Hedmark

5 564

5 605

+41

Tolga

Hedmark

1 681

1 553

-128

Engerdal

Hedmark

1 390

1 294

-96

Rendalen

Hedmark

1 959

1 827

-132

Stor-Elvdal

Hedmark

2 678

2 490

-188

Holtålen

Sør-Trøndelag

2 013

2 028

+15

Røros
SUM

Sør-Trøndelag

5 604
27 001

5 663
26 389

+59
-612

Kilde: SSB
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Abonnementstallfor husholdningerog hytter i 2018.

Holtålen
Røros
Os
Tolga
Tynset
Alvdal
Folldal
Stor-Elvdal
Rendalen
Engerdal
SUM

Antall
standard abonnement
545
1 966
469
419
1 655
846
524
1 015
520
388
8 347

Antall m ini ab onnement
356
833
387
259
661
227
216
427
498
289
4 153

Antall
h ush oldnings abonnement
totalt
901
2 799
856
678
2 316
1 073
740
1 442
1 018
677
12 500

Antall f ritids ab onnement
1 581
2 999
1 142
830
1 893
814
757
2 393
2 709
1 591
16 709

Tabellenviser at det er 12.500husholdningsabonnenter,
og over 16.700hytter. Til trossfor
laverefolketall, har antall husholdningsabonnement
økt med 4% i forhold til 2012.Det kan
skyldesat det blir færreinnbyggerepr. husstand.Antall standardabonne
ment er redusertmed
4,2%,mensantall miniabonnementer økt med 25,7%.Med færrepersonerpr. husstander det
en naturlig utvikling, men kan ogsåskyldesat mer kildesorteringgir redusertmengde
restavfallog med det overgangtil mini-abonnement
. Antall fritidsabonnementer økt med
5,8% siden2012. Størstøkninger det i kommuneneEngerdal,Rørosog Rendalen.
Renovasjonsforskrifter og –instrukser.
Plikter og rettighetertil avfallsløsningog påleggav gebyrmå værehjemlet i lov eller
forskrift. Kommunene har derfor vedtattforskrift for innsamlingav avfall (og slam),og i
tillegg vedtattinstruksfor avgrensningav enkeltevurderinger.Forskrifteneer bl.a.
tilgjengelig på FIAS sin hjemmeside
. Renovasjonsforskriftene
for Fjellregionenble vedtatti
2006, og mednye krav og muligheterer det naturlig å vurdereen revisjon av disse.
Hvert år fastsetterkommunestyrene
gebyrfor renovasjons
tjenestenei et gebyrvedtak
.
Kommunenesk limaplaner (energi, transport, avfall)
Alle kommuneri områdethar utarbeidetKlima- og energiplaner, som bl.a. setterkrav til
energibrukfor utførelseav offentlige tjenester.Klimaplaneneforeslårtiltak som kan
gjennomføresfor å bidra til å nå nasjonalemålsettingerom reduserteklimautslipp.
Fylkesdelplanfor energiog klima for Hedmarkfastslårogsåat Hedmarkskal være
klimanøytraltfylke innen 2030.
Røroskommunevedtok ny klima- og energiplani 2018,og i Engerdalog Stor-Elvdal pågår
revisjonav planeni samarbeidmed prosjektet"Energi og klima i Sør-Østerdal" .
Klim aplanenedrøfter i liten gradklimaeffektenav avfallshåndteringut over utslipp knyttet til
energiog transport, men Røroskommunehar i sin plan lagt vekt på avfall som ressurs.Med
egenkommunedelplanfor avfall og miljø (dettedokumentet)ansesklima- og miljøaspektene
ved avfallshåndteringå væretilstrekkelig ivaretatti kommunensplanverk.
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2.2.4

Selskapsform og organisering

Husholdningsrenovasjon
er en lovpålagt tjeneste,og kommuneneHoltålen,Røros,Os, Tolga,
Tynset,Alvdal, Folldal, Rendalen,Engerdalog Stor-Elvdal har gått sammenom å etablere
FIAS (FjellregionenInterkommunaleAvfallsselskap as) til å utføredisseoppgavenepå vegne
av kommunene.
FIAS ble i 2002 omgjort til et aksjeselskap,
og vedtektenefastsetterat FIAS har ” en eksklusiv
rett og plikt til å utføredisseoppgavene.”.(Seuttrekk fra formålsparagrafen
nedenfor).

Kommunalrenovasjondrives etterselvkostprinsippet,noe som betyr at det ikke er anledning
til å gå medoverskuddeller ta ut utbytte.Et selvkostfondbenyttesfor å håndteresvingninger
i inntekterog kostnader.Det er kun anledningtil å ha ett selvkostfondpr. tjenestesom ytes,
og kommuneneog FIAS må ta stilling til om selvkostfondetfor kommunalrenovasjonskal
forvaltesav hver enkeltkommune,eller av FIAS.
Vedtektenegir ogsåFIAS mulighettil å tilby renovasjonstjenester
til næringslivet.Disse
tjenestertilbys iht. ordinæreforretningsmessige
prinsipper,og det betalesskattav
overskuddet.
Forurensningsloven
kreverkonsesjonfor å samle inn og behandleavfall. FIAS driver
mottak/anleggiht. konsesjonerfra Fylkesmanneni hhv Hedmarkog Trøndelag.Konsesjonen
e
omfatterbådereturpunkter,gjenvinningsstasjoner,
deponierog omlastingsstasjon
på Eid i
Tolga kommune.Opprinneligkonsesjonfra 2001 er de sisteåreneerstattetmednye
konsesjonerfor deponiog kompostering,gjenvinningsstasjoner
og returpunktog
mottak/omlastingpå Eid i Tolga kommune.

3 Kommunenes ansvar
Kommunenehar overført mye av ansvaretfor renovasjontil FIAS, men har fortsattansvaret
for følgendeoppgavertilknyttet avfall og renovasjon:
-

Tilsynsplikt
Eiendomsforvaltningog fakturering
Informasjon
Planarbeidog tilrettelegging.
Avfallshåndteringpå offentlige plasser

Kommunenstilsynsplikt er hjemleti forurensningslovens
§48: ”Forurensningsmyndigheten skal
føre tilsyn med den alminnelige forurensningssituasjon og med forurensninger fra de enkelte kilder.
Forurensningsmyndigheten skal også føre tilsyn med håndteringen av avfall.” Eksemplerpå

oppgaverkan væreutforming av brannforskriftog tilsyn på byggeplasser
, i landbruketog
andrestederdet produseresnæringsavfallsom kan inneholdestoffer som er skadeligfor helse
og miljø, eller bidra til forsøplingog spredningav plast eller uønskedeplanter.
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Renovasjoner en av flere oppgaversom er knyttet til eiendomsforvaltning.Kommunenehar i
dagansvaretfor abonnementsregisteret,
og fakturererrenovasjonsgebyr
sammenmed øvrige
kommunalegebyr.Fra flere kommunerfår FIAS løpendetilgang til oppdatert
abonnementsregister,
til bruk ved kundehenvendelser,
ruteplanleggingetc. Denneteknologien
gjør det mulig å overlateansvaretfor vedlikeholdav renovasjonsgebyr
til FIAS, og likevel ha
faktureringog innkrevingsom en kommunaloppgave.
Somen del av eiendomsforvaltningog servicetorgutførerkommuneneen viktig
informasjonsjob
b overfor innbyggerne,og detteomfatterogsåinformasjonom
renovasjonsordningen.
FIAS fremskafferden informasjonkommunenetrengerfor å yte god
serviceoverfor innbyggereog hytteeiere.
Behovknyttet til renovasjoninnarbeidesi det kommunaleplanarbeidet. Dette gjelderbåde
behovknyttet til innsamlinghosden enkelteabonnent(snuplass,veibreddeetc.) samtbehov
knyttet til felles bringepunkter(arealbehov,tilgjengelighetetc.).Ved å stille krav til
utbyggere,kan kommunenpåvirkeutviklingen av avfallsløsningeri regionen.
3.1

Tiltak for å hindre forsøpling

Forurensningslovens
§35-36 beskriveransvarfor forsøpling,og ansvaretfordelesmellom
kommune,utsalgssteder,
arrangører,veimyndigheteneog andreprivateaktører.Dette
innebærerbla. ansvarfor utsettog tømmingav søppelkasser
der folk ferdes,og rydding av
herreløstavfall.
Med en ambisjonom en avfallsfri Fjellregion,vil kommuneneha økt fokus på tiltak som kan
bidra til å forebyggeforsøpling.
Aktuelle tiltak som kan gjennomføresi den enkelte kommuneeller i samarbeidmed FIAS er:
-

Nok søppelkasser
langsveierog påoffentligeplasser,medtilstrekkeligkapasitet.

-

Holdningskampanjer
mot ulike målgrupper,bla.barne- og ungdomsskoler,
videregående
skoler,barnehager,
lag og foreninger.

-

Lokaleog regionalekampanjer,medfokuspålokaleutfordringer.

-

Samarbeid
medprivateaktører,inkl. veivesenog turistnæringer.

-

Tiltak for å unngåforsøplingvedarrangementer
og tilstelninger.Herunder
informasjon,tydeligekrav til arrangør,tilskuddfor utstyr,sertifiseringetc.

-

Deponeringog ev.rensingav snøog strøsandfra veierog plasser.

-

Innførebøterfor forsøplingpåoffentligeplasser.

-

Politiskpåvirkningfor å etablerevarigefinansieringsordninger
for ryddingav
herreløstavfall.

-

Ansetteeller leieinn folk for å rydde/plukkesøppel

-

Arrangereellerleggetil rettefor frivillige og dugnadsbaserte
ryddeaksjoner,
medev.
premiering.

-

Økt tilsyn medlandbruket,byggebransjen
og andreprivateaktører, og ev.
interkommunalt
samarbeid
om tilsyn.
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4 Trender og utvikling
Stortingsmelding
en for avfall (2016-2017) har gitt økt fokus på at avfall er en ressurs,ikke
kun et problem. Det leggesstor vekt på effektiv utnyttelseav ressursene
i avfallet, for å ta
høydefor en fremtid med knapphet på ressurser.Fokuspå ressursutnyttelse
er grunnlagetfor
densirkulæreøkonomien,der avfall ansessom råstoff til ny produksjon,og der designav nye
produkterskal ta høydefor fremtidig gjenvinning.
Det er dokumenterti klimaregnskapat materialgjenvinninghar positiv effekt på utslipp av
klimagasser
, og avfallsbransjener derfor en viktig bidragsyterfor å nå nasjonaleklimamål.
4.1

Avfallsmengder og gjenvinning

Avfallsstatistikkenfor husholdningsavfallfor 2017 (ref. /9/) viser at dentotale
avfallsmengdenfra husholdningergikk nedmed 1 prosentfra 2016 til 2017,og ser ut til å ha
stagnertpå ca. 2,2 millioner tonn etter2013.I 2017 kastethver innbyggeri Norge425 kg
husholdningsavfall
, noe som er en nedgangfra 433 kg åretfør.
Statistikkentyder på at veksteni avfallsmengdenfra husholdningenehar stoppetopp, selv om
veksti konsumfortsetter.Veksteni avfallsmengdenhar tidligere ligget på et høyerenivå enn
veksteni konsum,menetter2013 har de to størrelsenebegynteå nærmeseghverandre,og er
nå på sammenivå. Det betyr at målet om at avfallsmengdenskal voksemindreennforbruket,
serut til å værenådd.
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En annenpositiv utvikling er at noe mer av avfallet fra husholdningeneble levert til
materialgjenvinningi 2017,sammenlignetmed året før. Totalt 880.000tonn avfall ble levert
til gjenvinning,og det utgjør 39% av alt avfall, 1% mer enn i 2016.I forhold til årene20072010,da mer enn 42% av avfallet gikk til materialgjenvinning,har utviklingen vært negativ.

4.2

Farlig avfall

Forskningavdekkerstadigflere stoffer som kan gi skadepå folk, dyr og naturenrundt oss.
Antall typer farlig avfall, og omfangetav detteer en utfordring som må håndteres.
Renseteknologii forbrenningsanlegg
kan åpnefor at flere typer farlig avfall kan håndteres
sammenmedannetavfall, mensamtidigavdekkesstadignye typer stoffer som krever
spesialbehandling.
Mottak og behandlingav farlig avfall krever god kompetanseog tilrettelegging, og stiller krav
til bådekommunersom gir tillatelserog fører tilsyn, og til de selskapenesom samlerinn og
behandleravfall.
Mottak av farlig avfall til gjenvinningsstasjonene
til FIAS ivaretarnye krav om separat
innsamlingav farlig avfall.
4.3

Maskinell ettersortering

Gjenvinningav glass/metallog ulike papirfraksjonerer godt innarbeideti Norge. Glass- og
metall leveressamlet, og sorteresmaskineltfor å skille ut glassav ulik farge,og ulike typer
metall. Ogsåpapir leveresde fleste stedersamlet,for deretterå sorteres ut ulike papirtyper
maskinelt.
I en sirkulærøkonomistiller industrienkrav til kvalitetenpå sekundæ
r-råstoff fra
gjenvinningsprosesser,
og bådekvalitetenog prisenepåvirkesav råvaremarkedet.
Med
maskinellettersorteringhar manmulighettil å styre kvalitetenpå sortertavfall, slik at man
kan tilpassesegmarkedssituasjonen
raskereenn man kan ved kildesorteringhosinnbyggerne.
Utsorteringav matavfall gjør det mulig å maskineltsorteredet gjenstående,
tørrerestavfallet,
og på den måtenutnyttegjenvinnbartavfall som havneri restavfalletpga manglendeeller feil
kildesortering.Gjenvinningav matavfallettil biogassog biorestbidrar til å sikre viktige
stoffer i matavfallet, f.eks. fosfor, og til å redusereutslipp av klimagasser, fordi biogasskan
erstattefossilt brennstoff.Restproduktetfra biogassproduksjon
er næringsrikgjødselsom
delvis kan erstattekunstgjødsel.
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I enkelteområder,bl.a. i Oslo, har manvalgt å brukesåkalteoptibag-teknologi,der
abonnentene
kildesortereravfallet i posermedulike farger,og leggerdissei sammebeholder
for felles innsamling.Poseneblir deretterskilt fra hverandreved hjelp av optisk sorteringpå
sentraleanlegg.
Andre sorteringsanlegg
benyttersegav mekaniskgrovsorteringog sensorbasert
finsorteringi
etterkant.ROAF på Romerikehar et av de mestmodernesorteringsanlegg
for restavfall,og et
tilsvarendeanlegger underetablering i Rogaland(IVAR) . Det planleggesogsået tilsvarende
sorteringsanlegg
for Midt -Norgei Trondheim. Miljørapportenfra ROAF for 2017 viser at
ca. 25% av restavfalleter avfall som kan sorteresut og materialgjenvinnes,og det sorteresut
9,1 kg plastpr innbygger.
4.4

Digitalisering

Maskinell ettersorteringav avfall er et resultatav den teknologiskeutviklingen i bransjen.
Detteskjer ogsåutvikling på andreteknologiområder,med bla. bruk av digitale løsningerfor
informasjonsflyt.
RegjeringensoverordnedeIKT -politikk fremgårav Stortingsmelding27 (2015-2016)Digital
Agendafor Norge (ref. /6/). Regjeringenhar høyeambisjonerom å fornye, forenkleog
forbedreoffentlig sektor,samtidig som innbyggereog næringslivhar forventningerom en
enklerehverdag.Bruk av IKT og bevisstutnyttelseav digitaliseringensmulighetergjør at det
er mulig å oppnåbeggedeler.
Markedettilbyr løsningerfor digital informasjontil innbyggere,og portalløsningersom gir
muligheterfor digital kommunikasjonmellom innbyggereog kommune/renovasjonsselskap.
Integrertmedkart- og ordresystemsom ogsåer tilgjengelig i bilene,kan informasjonsflyten
forbedresog effektiviseres.Økt bruk av digitale løsninger forutsetterat personvernog
informasjonssikkerhet
er tilstrekkelig ivaretatt.
4.5 Marin forsøpling og annet "he rreløst avfall "
Etterat detble funnetendødhval påSotramedmagenfull av plast,hardetblitt økt fokus
påforsøpling,og spesieltprobleme
t medplasti havet.Marin forsøplinger behandleti
stortingsmelding
om avfall (ref. /2/), og Hold NorgeRentsstandryddeaksjon
hadde
rekordoppslutning
i 2018.
Somfølgeav dettehardetogsåblitt økt oppmerksomhet
om annentypeforsøpling,på
offentlige plasserog langsveier, og skaderpåhusdyrsomfølgeav ødelagteøl- og
brusbokser
i rundballerhar opprørtmange.
Forurensningsloven
siertydeligat detikke er tillatt medforsøpling(§28),og derforsøpler
er kjent,kankommunengi påleggom opprydding, og krevedekningfor utgiftertil
opprydding(§37).
Forurensningslovens
§35-36 beskriveransvarfor forsøpling,og ansvaretfordelesmellom
kommune,utsalgssteder,
arrangører,
veimyndighetene
og andreprivateaktører.Dette
innebærer
bla.at detskalleggestil rettemedsøppelkasser
derfolk ferdes.
Men hvamedavfalletsomhavneri grøfter,bekkerog elver,og etterhverti havet?
Når folk stillerpådugnadfor å plukkesøppelsomandreharkastet,er detliten vilje til å
betalefor innsamlingog behandlingnårdetteleverestil detlokaleavfallsselskapet.
SamtidigharMiljødirektoratetpresisertoverforKS Bedriftat kostnaderknyttettil
generelleryddeaksjoner
ikke kandekkesvia renovasjonsgebyret.
Det vil undergrave
hele
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prinsippetmedat densomproduserer
avfalleter ansvarligfor at detleggestil rettefor
innsamlingog leveringtil godkjentmottak.
Somendel av strategienmot marinforsøpling,gis detekstraordinære
bevilgningerfra
Miljødirektoratetfor å dekkekostnadene
vedryddeaksjoner,
entilskuddsordningsom
administreres
av denideelleorganisasjonen
Hold NorgeRent.I 2018utbetalteHold
NorgeRent 2,9 millionerkronertil ryddingav marintavfall,fordeltpå680tonneierløst
avfall.
Trolig er denfaktiskemengdensomer samletinn høyereenndetsomer registrert
, og mer
avfall ennforventetog manglende
kostnadsdekning
for avfallsselskapene
harfått Avfall
Norgetil å etterlyse mervarigefinansiering
sordningerfor ryddeaksjoner
for marintavfall,
og at ordningenogsåmåinkludereannetherreløstavfall.

5 Hoved prinsipper for kommunal renovasjon
Følgendehovedprinsipperleggestil grunnfor beslutningerog valg knyttet til drift og
videreutviklingav renovasjonsordni
ngen.Prinsippeneer å ansesom en utdypingav FIAS’
vedtekterog aksjonæravtalen.
5.1

Miljøvennlige løsninger

Vedtektenetil FIAS fastslårat selskapetskal bidra til miljøvennligeavfallsløsninger
. Med det
menes at løsningeneskal bidra til
1) å unngåspredning av giftstoffer
2) bærekraftigbruk av naturressursene
3) å redusereutslipp av klimagasser
4) å redusererisikoenfor forsøpling.
Mangesetterlikhetstegn mellom miljø og kildesortering. K ildesorteringer ikke et mål i seg
selv, men et virkemiddelfor å kunneutnytte ressursene
i avfallet på bestmulig måte.For å
vurderesamleteffekt på miljøet må man vurderedentotale ressursbruken.
5.2

Kundefokus og bruker vennlige løsninger

Et godt og velfungerendesamarbeidmed brukernedannergrunnlagetfor en vellykket
avfallsløsning,og fornøydekunderer en viktig forutsetningfor et slikt samarbeid.Det er
bakgrunnenfor at det i vedtektenetil FIAS står at selskapetskal bidra til brukervennlige
avfallsløsninger.
Hva som oppfattessom brukervennligvil varierefra persontil person,og valg av løsninger
må ogsåseesi sammenheng
med miljøeffekt og økonomi.Men følgendeforhold vektlegges:
•

praktisktilretteleggingfor daglig avfallshåndteringhjemme

•

tilgjengelighet,herunderavstandtil oppsamlingssted,
universellutforming,
hentefrekvensog åpningstider

•

mulighetfor fleksible løsningerog valgfrihet

•

pris, dvs. renovasjonsgebyr
og betalingpå gjenvinningsstasjon

Det har de sisteårenevært gjennomførtflere brukerundersøkelser
for å måle kundetilfredshet,
bådefor husholdningerog hytteabonnenter
(ref. /11/ og /12/). Tilfredshetmålespå en skala
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fra 0-100. Brukerundersøkelsen
for husholdningersom ble gjennomførti 2018 viser en
generelltilfredshetpå 76. Det er en økning fra 70 i 2014,menen nedgangfra 79 i 2016.
Tilfredshetmed oppsamlingsutstyrfor egenbolig har økt fra 67 i 2014 til 71 i 2018,noesom
trolig skyldsinnføring av plastsortering.En scorepå 83 viser at folk er mestfornøydmed
leveringtil gjenvinningsstasjonene.
Resultateneer likevel lavereennfor de fleste av de
selskapenesom er medi sammeundersøkelse.
En tilsvarendeundersøkelseble gjennomførtfor hytteabonnenter
i 2016,og viser en generelt
laveretilfredshetenn for husholdninger
. Generelltilfredshethar værttilnærmetuendretfor
årene2011,2014 og 2016,med scorepå 66, 68 og 67.
Tilfredshetmed pris bør ligge innenfor intervallet56-63 poeng.I årene2016-2018 har
tilfredshetenfor husholdningsabonnenter
vært 56, 63 og 58.
5.3

Likhetsprinsipp

Likhetsprinsippetvar en forutsetningved etableringenav FIAS og utforming av
tjenestetilbudet
. Dette er slått fast i aksjonæravtalens
§ 1 hvor det bl.a. heter” For like
tjenesterinnenforaksjonærenes
ansvarsområdeskal selskapetha like priser til alle
aksjonærer.For avvikendetjenesterskal likhetsprinsippetetterstrebes.
” Dette prinsippet
videreføres.
Likhetsprinsippet sier ikke noeom servicenivået,det er fastsattav renovasjonsforskriften,
og
er tilnærmetlik for alle kommunene.Et styrevedtaki FIAS slår fast at det kan væreulik pris
for ulike oppsamlingsenheter.
5.4

Økonom i og gebyrutvikling

Ved fastsettelseav budsjetter det et mål å oppnåen jevn gebyrutviklingoverfor abonnentene.
Avvik fra budsjettføresmot selvkostfond,somtilbakebetales
, ev. krevesinn fra abonnen
tene,
i løpetav 3-5 år.
Gebyrøkningut over normal prisstigningmå begrunnesmed bedretjeneste- eller servicenivå,
eller på annenmåtevedtassærskilt.
Årsrapportenfra FIAS (ref. /10/) viser at renovasjonsgebyret
fra FIAS har vært på linje med
landsgjennomsnittet
i årene2014-2017.Utredningav ny ordning sominkluderer
kildesorteringav matavfall og bruk av dunk i stedetfor sekksom oppsamlingsutstyrviser en
forventetgebyrøkningpå ca. 400,- pr. år for et standardhusholdningsabonnement.
Lave priserpå restavfalltil energigjenvinningtilsier at kostnadeneved økt materialgjenvinningi liten gradkan dekkesgjennominnsparteutgifter til restavfallsbehandling.
For å sikre stabilepriserpå avfallsbehandlingover tid, prioritereslangsiktigeavtalerfor
avfallsbehandlingfremfor kortsiktig ”trading” i markedetfor avfallstypersom har størst
betydningfor renovasjonsgebyret.
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6 Utfordringer og muligheter
I detteavsnittetdrøftes utfordringerog mulighetermeddagensordning,sett i forhold til
hovedprinsippene
for kommunalrenovasjonog trenderi markedet.
Avfallspyramidener en figur som illustrerer
prioriteringenei norsk avfallspolitikk og EUs
rammedirektivfor avfall. Hierarkietbestårav:
1. Avfallsreduksjon
Prioritet 1 i avfallspolitikken er å redusere avfallsmengden,
og at veksten i avfallsmengdene er lavere enn den
økonomiske veksten.

2. Ombruk
Prioritet 2 i avfallspolitikken er å bruke ting om igjen framfor
å kaste.

3. Materialgjenvinning
Prioritet 3 er materialgjenvinning. Det vil si at man utnytter
avfallet på en slik måt e at materialet beholdes helt eller delvis.

4. Energiutnyttelse
Når avfallet blir brent og varmen utnyttet til å skape varmt vann og strøm, snakker vi om forbrenning
med energiutnyttelse. Energiutnyttelse av restavfall erstatter bruk av elektrisitet, olje og gass til
oppvarming og gjør at helse- og miljøskadelige stoffer tas ut av kretsløpet.

5. Deponering
Deponering er den minst ønskelige løsning, og fra 1. juli 2009 ble det innført et forbud mot deponering
av nedbrytbart avfall i Norge. Det betyr at alt avfall som inneholder biologisk nedbrytbart avfall for
eksempel restavfall, hageavfall, papir, kartong og trevirke ikke lenger kan deponeres.

6.1

Avfallsreduksjon

og ombruk

Avfallsreduksjonhar værtprioritert først i avfallspyramidensiden1990-tallet, og har hatt
økendefokus i nasjonaleavfallsstrategierog stortingsmeldinger.Klimaregnskapviser at
avfallsreduksjonog ombruk er det som har størsteffekt på utslipp av klimagassernår det
gjelderavfallshåndtering.Minst mulig avfall gir best miljøeffekt.
I avfallsplanenfra 20001 er det konkludertmedat ”Det må erkjennesat den offentlige
avfallsforvaltningi liten gradkan medvirketil avfallsminimering.Rammebetingelsene
for
detteligger på helt andreplan.”. Dette gjelderfremdeles,men kommuneneog FIAS kan
likevel bidra med informasjonog holdningsskapende
arbeid,og leggetil rette for ombrukog
gjenvinning.
Miljødirektoratet har i mars2018åpnetfor at faktiske kostnaderkommunenepådrarsegved å
leggetil rette for ombrukav husholdningsavfallkan dekkesiht. selvkostprinsippet.(ref. /8/).

1

Avfallsplan 2001-2004,felles avfallshåndteringfor Holtålen,Røros,Os, Tolga, Tynset,Alvdal, Folldal, StorElvdal, Rendalenog Engerdal.
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6.1.1

Brukthandel

For å leggetil rettefor ombruker det brukthandelpå gjenvinningsstasjonene
på Røros,Tynset
og Koppang, og i de sisteåreneer det omsattfor i overkantav 100.000,- pr. år.
Publikumkan leverebrukbaregjenstandertil brukthandelen kostnadsfritt,
etteravtalemed operatøren.Gjenstandene
prises, og selgesi ordinær
åpningstid.For å redusererisikoen for brannog spredningav farlig avfall
er omfangetav elektriskeprodukteri brukthandelen sværtbegrenset
, og
f arlig avfall, som for eksempelimpregnerttrevirke, selgesikke.
Brukthandeler et supplementtil frivillige organisasjoners
innsatsmed
bla. loppemarkedog private innsamlingsaksjoner
, og ansessom et svært
positivt tiltak.
Engasjementog kunnskaper viktige suksessfaktorer
for å drive
brukthandel,samtidighar det vist segå værevanskeligå drive som
frittståendevirksomhetuten andrefinansieringsmuligheter.
Flere
avfallsselskaperi Norgedriver brukthandeli samarbeidmedarbeidsmarkedsbedrifter
eller
ildsjeler, og FIAS vurdererdettesom en mulighet.Da kan FIAS bidra med lokaler i
tilknytning til gjenvinningsstasjonen
og tilgang på varer,mensklargjøring og salgutføresav
ansatte,gjernei kombinasjonmedarbeidstrening.
Et alternativtil brukthandel,kan væreå innføre"byttebu", der de som benyttergjenvinningsstasjonenkan settefra segbrukbaregjenstander,og andre kan ta det med seggratis.Dersom
alternativeter å betalefor leveringav gjenstandene,
er det risiko for at ikke brukbare
gjenstanderplasseresi " byttebua" . "Byttebu" gir redusertbehovfor betjening,og kan bidra til
økt brukertilfredshet.Men inntektenereduseres,og det vil fortsattværebehovfor rydding og
tilsyn.
6.1.2

Innsamling av klær og sko til ombruk

I flere år har det vært anledningtil å levereklær til ombrukpå FIAS sine
gjenvinningsstasjone
r. Detteer levert videretil Fretexog UFF. I 2014ble
tilbudet utvidet, da FIAS i samarbeidmed Fretexutplassertebokserfor
innsamlingav klær og sko på enkeltekjøpesentrai regionen. I tillegg har
UFF utplassertflere innsamlingsbokser
i regionen, og Frelsesarmeen
på
Røroshar egeninnsamlingi Rørosog Holtålenkommune.
Tekstilertil gjenbruker i utgangspunktetikke å ansesom avfall, men med
økt fokus på avfallsreduksjonog tilretteleggingfor gjenbruk,er detteblitt
en del av avfallsselskapenes
virksomhet.Dersomrestavfallskal sendestil
maskinellettersortering,er det ogsåen stor fordel om det ikke er tekstiler
i restavfallet,da det skaperproblemerfor sorteringsanlegget.
I tillegg til tekstilertil gjenbruk,er det ogsåtilbud om å leverefillete tekstiler til gjenvinningi
de sammeordningene
.
6.1.3

Hjemmekompostering

og tilskudd til tøybleier

Tilbud om hjemmekompostering
av matavfall og bruk av tøybleierkan bidra til reduksjonav
mengdenmatavfallog restavfall.
I dag er hjemmekompostering
frivillig, og tilb ys ikke i regi av FIAS. Det gis ikke reduksjoni
renovasjonsgebyret,
men medmindrerestavfallvil overgangtil mini-abonnementbidra til at
prisenfor abonnentenreduseres.
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Hjemmekompostering
kan værevarmkomposteringi utendørsdunk, eller kjøkkenkomposteringbasertpå fermenteringav matavfallet(Bokashi).En ordningsom inkluderer
hjemmekompostering
kan f.eks.inkluderetilskudd til kjøp av utstyr, ev. kombinertmed
redusertrenovasjonsgebyr
som følge av mindrematavfall/restavfall.Enkelteselskapertilbyr
ogsåkurs i hjemmekompostering.
For å motiveretil redusertavfallsmengde,velgerflere avfallsselskaperå tilby tilskudd til kjøp
av tøybleier.Tilskuddetopplevessom positivt av de som velgerdet, men erfaring tilsier at
brukener begrenset.
6.2

Ki ldesortering og sentralsortering

Hensiktenmedsorteringer å snuet avfallsproblemtil en mulighet,ved å utnytteavfall som
råstoff til ny produksjon.Gjenvinningav ulike avfallstyperkan bla. gi redusertenergiforbruk
i forhold til produksjonmed jomfruelige materialer(papir og metall), og bidra til å beholde
viktige næringsstofferi det naturligekretsløp(komposteringog biogass).I tillegg er det viktig
å holde farlig avfall adskilt fra annetavfall, for å unngåat dettespresi natureneller
resirkuleresi nye produkter.
6.2.1

Kildesortering

For å kunneutnyttematerialenei avfallet må avfallet
ha en viss kvalitet, noe som oppnåsved sortering.
Kildesorteringvil si at man sortereravfallet der det
oppstår,ved kilden, før det fraktestil ulike
behandlingsanlegg.
Kildesorteringansessom nyttig og viktig, ettersom
det gjør det mulig å gjenvinnede ulike stoffenei
avfallet til nye materialer.I tillegg kan det bidra til at
denenkelteforbrukerfår et mer bevisstforhold til sitt
egetforbruk og sitt egetavfall. Men kildesorteringer ikke et mål i segselv, men et
virkemiddelfor å kunneutnytteressursene
i avfallet på bestmulig måte.
Det er vesentligat kildesortertavfall ikke blandesved innsamlingog transport.Dersom
abonnentene
tror at alt havner”i sammehaugen”, er det ødeleggende
for motivasjonen.
Sortertavfall kan samlesinn på egneruter, i separatekammerpå bilen (to-kammerbil)eller i
adskilteposermed ulik farge,for optisk sorteringpå egnemottaksanlegg.
FIAS leggertil rettefor å kildesorterede fleste avfallstyper.Noenavfallstyperhenteshjemme
hosabonnentene,
andremå leverestil bringepunkter,entenubetjentereturpunktereller
betjentegjenvinningsstasjoner.
Papirog plastemballasjesamlesinn sammen,men holdes
adskilt i hvert sitt kammerpå to-kammer-biler.
6.2.2

Sentralsortering /ettersortering

Sentralsorteringeller ettersorteringer et annetvirkemiddel for å få tilgang til ressursene
i
avfallet, og benyttesfor flere avfallstyperog av flere avfallsselskaper
. Glass- og
metallemballasj
e samlesinn felles, for deretterå sorteresmaskinelt.Mangekommunervelger
ogsåå samleinn alle typer papir samlet,for deretterå sendedet til sorteringsanlegg
som
maskineltsortererut de ulike papir-fraksjonene(papp,kartong,rent papir) før videre
behandling.
Bakgrunnenfor bruk av sentralsorteringer ønsketom å effektivisere innsamlingog transport,
menogsåmulighetenfor å ta ut flere avfallstypertil materialgjenvinningfra restavfalletfør
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det sendestil energigjenvinning.Trossbetydeligi nformasjonog tilretteleggingfor
kildesortering,ser manat restavfalletflere stederfortsattinneholder10-25% avfall som kunne
værtutsortertog materialgjenvunnet.Maskinell sorteringgir mulighetfor rask omstilling,
dersommottakerneskrav til kvalitet på avfallet/sekundær
-råvareendres.
Maskinell ettersorteringav avfallet vil ikke erstattekildesortering.For å kunnesortere
restavfall,er det en forutsetningat det er tørt, dvs. utenmatavfall. Metall og knust glassvil
medførestor slitasjepå anlegget,og tekstilerkan settesegfast. Ettersorteringav restavfall
forutsetterderfor at flere avfallstypersorteresut på forhånd.
6.2.3

Maskinell sortering av restavfall

FIAS deltari arbeidetmed å utredemaskinellettersorteringav restavfallpå et anlegg i Midt Norge.ProsjektetheterSESAM Ressurs,og utredningersom er gjort viser at maskinell
sorteringvil gi utsorteringav nestenall plast,og sammenmedandregjenvinnbarefraksjoner
vil materialgjenvinningsgraden
kunneøkemed 7,8%-poeng.
Erfaringer fra sorteringsanlegget
til ROAF på Romerike viser at man med maskinellsortering
kan sortereut 9-10 kg plastpr. innbygger,mot ca. 5 kg pr innbyggermed manuellsortering.
6.2.4

Valg av løsning

Det vil alltid værebehovfor at enkelteavfallstypersorteresder det oppstår,for å sikre rett
kvalitet på avfallet som skal gjenvinnes.For eksempelvil en blandingav matavfallog papir
gjørepapiretuegnetfor gjenvinningpga.fukt.
Andre avfallstyperkan med fordel blandes,for eksempelglass- og metallemballasjeog ulike
typer papir, ettersomdisseer godt egnetfor maskinellsortering. Ved innsamling av blandet
avfall vil det påløpeen sorteringskostnad,
men den kan oppveieshelt eller delvis av en mer
kostnadseffektivinnsamling.Blandingav enkelteavfallstypergjør den dagligesorteringen
enklerefor brukerne.
Valget mellom kildesorteringog ev. ettersorteringvurderesut fra brukervennlighet,estimert
gjenvinningsgrad,kvalitet på avfall, mulighet for omstilling, tilgjengelig teknologiog
kostnaderknyttet til innsamling,sorteringog behandling.Et ev. krav om forbehandlingav
restavfalletfør energigjenvinningvil ogsåpåvirke valg av løsning.
Optibager vurdertsom lite aktuelt i vår region.Langeinnsamlingsrutertilsier at det er behov
for mer komprimeringav avfallet enndet optibag-posene tåler, og omlastingvil ogsåskade
posene,slik at avfallet blandesog reduserergjenvinningsgraden.
6.3

Hente - og bringeordning

Når avfall henteshjemmehosabonnentene
brukesbetegnelsenhenteordning,til forskjell fra
bringeordningder abonnentenselv leverer(sortert)avfall til betjenteeller ubetjente
avfallsmottak(returpunkterog gjenvinningsstasjoner).
6.3.1

Henteordning

I dag hentes restavfallhoshusholdningenehver 14. dag,og rent papir og plastemballasjehver
4.uke.Papirog plastsamlesi egnesekker,og for restavfallkan husholdningenevelgemellom
sekkeller dunk som oppsamlingsutstyr.FIAS anbefalerbruk av stativ for å beskyttesekken.
Stativ og dunk plasseresved den enkelteboenhet,og for å kunnehenteavfall hosden enkelte
abonnentstilles det krav til veistandard,bla. breddeog hellingsgrad,samtsnuplasser.Kravene
er innarbeideti renovasjonsforskriften,
og innarbeidesi reguleringsplanerfor nye
boligområder.
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Innsamlingav avfall gjørespå fasteruter, og i dag benyttesen-kammerkomprimatorbilfor
innsamlingav restavfall,noe som gjør det mulig å tømmebådesekker, dunkerog
hyttecontainerepå sammerute. Papirog plastsekkerhentesmedto-kammerbil,som gjør det
mulig å holde sortertavfall adskilt, utenat flere avfallstypermedførermer kjøring.
Dagenshenteordningfungererveldig bra på mangeområder.
Bruk av sekk gir en kostnadseffektivinnsamling,bl.a. fordi
manslipper å ventepå at dunkentømmes,for deretterå trille
dentilbake på plass.Papirsekkenmed rent papir sendes
direktetil materialgjenvinning,uten maskinellsorteringsom
kostnadsøkende
mellomledd, og med god kvalitet.
I 2014 innførte FIAS kildesorteringav plastemballasje,og i
2016fikk husholdnings
abonnentertilbud om dunk til
restavfallet,som en valgfri, betalbartilleggstjeneste.
Med dunk unngåmanat dyr river i stykker sekkenog drar avfallet utover, og man slipper å
bæretung sekk frem til hentested.Med dunk unngårmanogsåbruk av engangsem
ballasje.
Økte krav til materialgjenvinningog krav om separatinnsamlingav bioavfall
tilsier at det må innføreskildesorteringav matavfall. FIAS serdet ikke som
hensiktsmessig
å innføreendaen type sekk,og anbefalerbruk av dunk for både
restavfallog matavfall,for alle abonnenter.
Brukerundersøkelser
blant abonnentersom har valgt dunk i stedetfor sekk,
viser at 95% er fornøyd eller sværtfornøyd. Kun 2% er misfornøydeller svært
misfornøyd.32% sier ogsåat dunk fungererbedreenn forventet.Den årlige
brukerundersøkelsen
(ref. /11/) viser at tilfredshetmed oppsamlingsutstyrer
høyerefor alle de selskapenesom benytterdunk, enn dener for FIAS. Bruk av
dunk er ogsået tiltak for å reduserebelastningsskadene
på ansatteover tid, ved
å unngåmangeløft.
UtredningFIAS har gjennomførtfor overgangtil dunk for restavfallog matavfall inkluderer
mulighetenfor henteordningogsåfor glass- og metallemballasje.Erfaringerfra andre
selskaperviser at mengdenglass- og metallemballasjei restavfalletreduseresnår det innføres
henteordning.Den sisteplukkanalysenFIAS gjennomførte,viste at det er ca 4,5% glassog
metall i restavfallet.
Valg av oppsamlingsutstyrhos abonnentene
bestemmesut fra hva som er hensiktsmessig
for
de ulike avfallstypersom skal samlesinn, samtvurderingeri forhold til brukervennlighet,
estetikk,økonomiog HMS.
For å oppnåhøy brukertilfredshet
, kan man ivaretabrukernesulike behovved å tilby
løsningerog gebyrvariantersom gir mulighetfor brukertilpasning. Det kan væredeling av
dunk, rabattfor lang avstandtil hentepunkteller tillegg for ekstragangavstandfor renovatør.
Det må ogsåetableresen løsningfor de som i enkelttilfeller har mer avfall enn det er plasstil
i dunken.
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6.3.2

Bo -fellesskap og felles hentepunkt

I tettbygdstrøk og andrestederder flere abonnenterhar felles
hentepunkt,er det i dag mulig å ha felles container.Størrelsen
på containerenbestemmesav antall abonnenter,slik at pris og
avfallsmengdeer den sammesom for et vanlig abonnement.
Med dunkløsningvil det væremulig med felles løsningogså
for naboerog bofellesskapmed få abonnenter.For bedre
estetikk,kan dunker av ulike størrelserev. plasseresi skap.
Behovetfor fellesløsningervil på
sikt ogsågjeldeutkantstrøk,der
veistandard,overgangtil dunk og
nedgangi antall abonnentertilsier at det kan væreaktueltmed
felles hentepunkterfor daglig avfall fra husholdninger.
Behovetfor, og ev.omfangetav fellesløsninger
i utkantstrøkvil være
avhengigav hvilket servicenivåmanvelger for husholdninger,
noesom
er enbalansemellominnbygger
nesønskeom kort vei til hentepunkt,
og vurderingerknyttettil kjørbarhetog kjørelengde
i forholdtil
forventetavfallsmengde.
Endretservicenivåog rammebetingelser
vil medførebehovfor revisjon av dagens
renovasjonsforskrifter.
I forskrifteninnarbeides
krav til utbyggermhpavfallsløsninger.
Det forventesat FIAS leggertil rettefor fellesløsninger,
meninitiativetmå kommefra
abonnentene
og ev.utbygger.
6.3.3

Ubetjente returpunkt

En viktig del av dagensbringeordningbestårav ubetjentereturpunkter
for glass,metall,papp,kartongog papir,samtrestavfallscontainere
for
hytte-abonnenter.
Der dettidligerekun var restavfallscontainer
for hyttabonnenter,
er det
desisteårenesattut gråcontainerefor papp/papirog glass/metall
i
flerekommuner
. Dissetømmesmedkran,somogsåkanbenyttesfor
tømmingav nedgravde
containere.
I avfallsplanen
fra 2013ble utfordringene
meddagensreturpunkt
beskrevet.
Det handlerom problemermedmisbrukog forsøpling,
presspåarealeri sentraleområderog ønskefra innbyggereom mer
estetiskeløsninger,herundermulighetfor nedgravde
containere.
Avvikling av sentralereturpunkterble utredetsomet tiltak i forrige
avfallsplan
periode, og konkludertemedat deter mulig å etablere
henteordning
for fastboende,
menat detfortsattmåopprettholdes
bringeordingfor å kunnegi hytteabonnenter
er godttilbud.
Konklusjonenble å opprettholde
dagensløsning,meden
bringeordningsomogsåbenyttesav husholdninger.
Det er
kostnadseffektivt,
menbetyrat deutfordringenesomble beskreveti
avfallsplanen
fra 2013fortsatter aktuelle.
Forsøplingvedreturpunkteneopplevessomdenstørsteutfordringveddagenstilbud,og
skyldesat folk setterfra segavfall utenforcontainerne.
Entenfordi containeren
er full,
ellerfordi innkaståpningen
er begrenset.
Kapasiteten
påcontainerne
er tilpassetantall
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hytteri området,menfylles oppav avfall somskulleværtlevertgjenvinningsstasjonen
ellerhentetpårute.Innkaståpningen
påcontainereer begrenset,
for å hindreat uønsket
avfall kastesi containeren,
f.eks.byggavfall.
Størreinnkaståpninger
og økt kapasite
t, entenmedflerecontainereellerhyppigere
tømming,kanredusere
problemetmedforsøpling.Men da åpnesdeti realitetenfor fri
leveringav alletyperavfall,noesomikke samsvarer
medprinsippetom at forurenser
betaler,og målsettingene
om avfallsreduksjonog merkildesortering.
Forsøpling
forebyggesi dagmedinformasjonstiltak
og løpendetilsyn og rydding.Det kanogså
vurderestiltak for overvåkingog begrenset
tilgangtil returpunktene
.
Med utvidethenteordning
for husholdninger
vil detkunneoppretteset tydeligereskille
mellomtilbudettil husholdninger
(innsamlingpårute)og tilbudettil fritidsboligene
(returpunkter)
, mendeter usikkertom detvil hindrefastboende
i å brukeallerede
etablertereturpunkte
r.
6.3.4

Nedgravde løsninger

Nedgravdeløsningerfor avfall tasi bruk i stadigstørre
omfangflere stederi landet, og begrunnesmed bla. bedre
brannsikkerhetog estetikk. Bruk av helt eller delvis
nedgravdecontaineregir nye muligheter, men ogsånye
utfordringeri forhold til bruk av frittstående
oppsamlingsutstyr.
Nedgravdeløsningerer permanenteanlegg,og må
behandlesiht. plan og bygningsloven.Det totale
arealbehovetvil væreomtrentsom for containereoppå
bakken,for selv om hele eller deler av containerener
underbakken,må det væreplasstil renovasjonsbilensom
skal tømme,og for publikum som kommertil plassenmed bil.
Investeringskostnadene
ved nedgravdeløsningervil varieremed hva slags
produktersom velges,men vil normaltværestørreenn for
overflatecontainere.
Ved valg av plasseringstilles det krav til
grunnforhold,og løsningenmå væretilpassetulike værforholdsom frost,
snøog flom.
Normalt benyttesnedgravdeløsningeri forbindelsemedbo-fellesskap,og
investeringskostnadene
dekkesav grunneiereller utbygger.Renovasjons
selskapetdekkerkostnadertil drift/innsamlingvia renovasjonsgebyret
.
Ulike løsningerstiller ulike krav til tømmeutstyr,såvalg av løsningmå
godkjennesav renovasjonsselskapet,
for å sikre at nødvendigtømmeutstyrer tilgjengelig.
Dettevil ogsågi renovasjonsselskapet
mulighettil å sikre et ensartetutseendepå de løsninger
somvelges, dersomdet er ønskelig.
FIAS har investert i en kranløsning("mushroom"), og kan betjenebådenedgravdeog
bunntømtecontaineresom står på bakkeplan, forutsattat de har tilsvarende
tømmemekanisme
. For å kunnesamleinn restavfallmed kran, vil det værebehovfor
materiellsomkan komprimere avfallet.
FIAS hardesisteårenefått enkeltehenvendelser
om å ta i bruk bunntømte/nedgravde
containerei tilknytningtil bofellesskap.
Bakgrunnener ønskeom effektivarealbrukog
estetikk.Kostnadene
harimidlertidresulterti at manharvalgtdetradisjonelle
containerløsningene,
medutstyr somkantømmespåordinærrute.
4.februar2019

Kommunedelplanfor Avfall og miljø

Side21 av 36

At containeresomtømmesmedkraner vesentligdyrereenn
tradisjonellecontainerløsninger,
skyldesanleggskostnadene,
og at det
ikke er nok anleggtil å etablerefasteruterfor kranbilsomgir effektiv
innsamlingav restavfall.Prinsippetom at sammetype
oppsamlingsutstyr
skalhalik pris i heleregioneninnebærer
ogsåat
prisenei enutbyggingsfase
blir sværtlite forutsigbare.
Dersomdeter ønskeligmedutvidetbruk av bunntømte/nedgravde
containere,
må detleggestil rettefor raskutbyggingav et tilstrekkelig
antallanlegg, slik at detkanetableres
effektiveinnsamlingsruter
for
kranbil.
En viktig egenskap
mednedgravde
containereer at brannfaren
reduseres.
Detteburdederforværeinteressant
fleresteder,og kanskje
spesieltpåRøros.Valg av utstyrmå avklaresmedbyantikvar/bevaringsmyndigheter.
Kommunersom har innsamlingi egenregioppfordrestil å samarbeidemed FIAS om valg av
utstyr for å betjenenedgravdeløsninger.
6.3.5

Gjenvinningsstasjoner

FIAS har 11 betjentegjenvinningsstasjoner
, fordelt på 10 kommuner,
der privatpersonerog bedrifter kan leverealle typer avfall.
Stasjonenehar fasteåpningstider1-2 dagerpr. uke heleåret.I tillegg
er det lørdagsåpentenkeltelørdageri sommerhalvåret.
Tilbudet om
lørdagsåpentble innført somet tilbud primærttil hytteabonnenter,
menhar vist segå væreet tilbud ogsåhusholdningerbenyttersegav.
Telling viser at ca. 20% av "lørdagsbrukerne"er hytteabonnenter.
For å øke tilgjengelighetentil gjenvinningsstasjoner
i utkantområder,er det flere stedertilbud om mobil
gjenvinningsstasjon
enkeltedageri
sommerhalvåret.
For abonnentersom ikke har bil,
har FIAS et tilbud om Avfallstaxi.
Gjenvinningsstasjonene
holdertil på avgrense
de,
låsbareområder,og flere
avfallstyper oppbevaresinnelåstfor å ivaretareglenei
avfallsforskriftenom oppbevaringpå egnetsted,uten fare for
forurensning. Spesielter farlig avfall og EE-avfall (elektrisk- og
elektroniskavfall) sværtutsattfor innbrudd,da slike avfallstyperer
attraktivepå illegale markeder,og det er viktig å unngåspredningav
farlig avfall og ulovlig eksport.
Brukerundersøkelsen
for husholdningeri 2018 gir en scorepå 83 for gjenvinningsstasjonene,
noesom viser at brukerneer godt fornøyd. Likevel er FIAS barerangertsomnr. 9 av 12
avfallsselskaperi Midt -Norgepå detteområdet, og selskapetmed høyesttilfredshethar score
på 90.
Tilbakemeldingersom kan forklare noe av misnøyen, er åpningstider,priser og kjøreavstand.
Utvidet åpningstidvil gi bedreutnyttelseav anlegget,men medførerøktelønnskostnader.
Når
det gjelderkjøreavstand,oppgir 60% at de har 0-5 km til nærmestegjenv.stasjon.14% har
mer enn20 km. For privatpersonerer det fri leveringav sortertavfall, og prisenpå restavfall
er halvertfra 2016til 2018.
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FIAS fastsetteråpningstiderog omfangetav mobil gjenvinningsstasjon
ut fra en vurderingav
brukertilfredshetog kostnadsnivå.Ved vurderingav åpningstider kan det aksepteresnoe
lengerreiseavstand,
dvs. at innbyggerei størregradkan forventeså benyttegjenvinningsstasjoni nabokommunene.
Gjenvinningsstasjonene
må ha åpentbådepå dagtid, ettermiddag
og lørdager, for å ta hensyntil ulike kundegrupp
er.
6.4

Material - og energigjenvinning

Avfallspyramidenskiller mellom materialgjenvinningog energigjenvinningav avfall.
Materialgjenvinninghandlerom å bevarematerialenei avfallet. For biologisk avfall er man
opptattav å beholdenæringsstoffene
i en naturlig næringskjede.Energigjenvinninganses
ogsåsom gjenvinning,ettersomenergieni avfallet gjenvinnestil varmeog strøm, og erstatter
bruk av annetbrensel.Når avfall erstatterfossilt brenselgir det positiv effekt på
klimaregnskapet.
I 2017 ble 43,2%av husholdningsavfalletFIAS samletinn gjenvunnettil nye materialer, mot
et landsgjennomsnittpå 39%. Når avfall fra næringslivetinkluderes,var den totale
materialgjenvinningsgraden
i FIAS 43,8%.Stortingethar bedtregjeringen fastsettenye
nasjonalemål for materialgjenvinning,basertpå krav fra EU om 55% materialgjenvinning
innen2025,og 65% innen 2035(Ref. /3/).
For å unngåat gjenvinnbarematerialerblir brent,er det ogsåsignalerom at det kan bli krav
om forbehandling av avfall før det sendestil energigjenvinning,medmaskinellutsorteringav
gjenvinnbartavfall.
Bakgrunnenfor nye mål om materialgjenvinning,skyldesøkt fokus på effektiv utnyttelseav
ressursene
i avfallet, og for å sikre industrientilgang til viktige stoffer til produksjonen.
Klimaregnskaphar dessutendokumentertat materialgjenvinningmedførerreduserteutslipp
av klimagasser.
6.4.1

Klimaregnskap

I forrige avfallsplanperiodeble det utarbeidetårlige klimaregnskapfor innsamlingog
behandlingav avfall samletinn på rute. Årsrapportenfra FIAS (ref. /10/) viser at måletom
halveringav CO2-utslipp ikke er nådd.
Klimaregnskapetgir en god dokumentasjonpå at materialgjenvinninghar en positiv effekt på
klimagassutslipp,og at reduksjonav mengdenrestavfalltil forbrenningvil gi reduserte
utslipp. Ulik utnyttelsesgradved anleggsom forbrenneravfall tilsier at ogsåvalg av anlegg
har betydningfor klimaeffektenved energigjenvinning.
Klimaregnskapetgir ikke et komplett bilde av de totale utslipp for avfallsbehandlingi
Fjellregionen,og kan ikke benyttessom underlagfor å inkludereklimakvoteri
renovasjonsgebyret.
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Klimaregnskap2017vs. 2016
CO2-utslipp fra husholdningsavfall10 kommuner,målt i ant. tonn CO2-ekvivalenter.Pr. 5.2.2018
AvfallsErstattet
Klimaregnskap mengde
Mellom- Videreenergi/
2017
i tonn Innsamling transport transport Behandling materiele
Restavfall
8103,0
1231,8
36,3
513
3911,13 -2558,73
Papp
700,8
112,3
0
15
298,96
-587,2
Papir
782,8
117,4
0
37,6
290,49 -822,47
Plast
142,3
9,1
0
31,5
195,49 -346,49
Kartong
269,7
69
0
25,6
51,25 -220,62

Sum
2017
3133,5
-160,9
-377,0
-110,4
-74,8

Sum
2016
3377,7
-157,1
-416,3
-129,2
-67,9

2410,4 2607,2

6.4.2

Plast

Den sistetiden har det vært stort fokus på problemetmed plastforsøpling.Plastsom havneri
haveter skadeligfor dyrelivet, bådefordi dyr surrersegfast, og fordi plast som blir spist
ødeleggernæringsopptaket
.
Plastavfallkommerfra bådeprivatpersonerog næringslivet, og det er ogsåpåvistat plasten
kommerbådefra Norge og utlandet.Det gjennomføresegneaksjonerfor å ryddeherreløst
avfall, men det er ikke etablert varigefinansieringsordninger
for slik rydding.
I 2014 ble det innført kildesorteringog hentingav plastemballasjei Fjellregionen.Plasten
leggesi perforerte,gjennomsiktigesekker,og hentespå rute sammenmed papir. FIAS
anskaffeten to-kammerbil , som gjør det mulig å henteog holde to ulike avfallstyperadskilt,
utenat det medførerekstrakjøring.
I 2017 samletFIAS inn 142, 3 tonn plastemballasje,
noe som utgjør ca. 5,4 kg pr. innbygger.
Det anslåsat hver innbyggeri Norgekasterca. 18 kg plast pr. år.
Mengdenplastsom er samletinn til gjenvinningi Norgehar økt fra 37.000tonn i 2015 til
44.000tonn i 2017.Med 5,3 mill. innbyggerei Norge,tilsvarerdet 8,3 kg plastpr. innbygger.
FIAS har ogsåtilbud til bedrifterom leveringav plast,bådelandbruksfolieog annenfolie fra
handelog industri. Folien leverestil gjenvinningi Folldal, og sikrer bådeforsvarlig
håndteringog lokale arbeidsplasser.
Årlig mottarog behandlerFIAS over 800 tonn plastfolie
fra næringsliveti regionen. Det er usikkert hvor mye plastsom brenneseller kastessammen
medannetavfall.
Godeordningerog godeholdningerer viktig for å unngåat plastog annetavfall havneri
naturen,og medkildesorteringog gjenvinningav plastkan vi ogsåredusereutslipp av CO2.
6.4.3

Matavfall

I begrepetmatavfall inngårbådematsvinnog matavfall.Matsvinner mat som kunnevært
spist,dvs. matrester,mensmatavfaller det vi ikke ville spist,f.eks. skall, skrotterog grut.
Annet biologisk og komposterbartavfall, som f.eks. bleier, hundeposerog planterester,er
ikke matavfall.
Omtrent70% av husstandene
i Norge har tilgang på returordningfor matavfall, og matavfall
gjenvinnestil biogjødsel,og metangasssom brukestil drivstoff eller oppvarming.Ved å
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Utslipp
pr.
tonn
0,387
-0,230
-0,482
-0,776
-0,277
CO2ekv.

gjenvinnematavfalltil biogjødsel,bevaresnæringsstoffene
, og når biogasserstatter bruk av
fossilt drivstoff, reduseresutslipp av CO2. K limaeffekten er avhengigav mengdenutslipp
knyttet til transportog behandling, samthvilke energi bæreresom erstattes.Utsorteringav
matavfallreduserermengdenrestavfalltil forbrenning,og bidrar ogsåpå den måtentil
reduksjonav CO2-utslipp.
FIAS planlegger å innførekildesorteringav matavfall,med oppstarttidligst 2020.Det er ikke
beregnethvilke konsekvensergjenvinningav matavfallhar for CO2-utslipp, men utredninger
fra FIAS viser at kildesorteringav matavfall vil økematerialgjenvinningsgraden
med11,8%poeng.
Det er ikke fastslåtthvor matavfalletskal leverestil sluttbehandling.Matavfall kan leverestil
et av de eksisterendegjenvinningsanleggpå Østlandeteller Trøndelag.Et alternativkan være
å inkluderematavfalli et regionaltbiogassanlegg
i Fjellregionen,sepkt. 6.5.3.
6.5

Lokal avfallsbehandling

I FjellregionenharFIAS i dagto behandlingsanlegg
for avfall.PåTorpeti Tolga
kommuneog påKjemsjøhøgda
i Stor-Elvdal kommuneer detet deponifor renemasser
og kompostproduksjon.
Deponifor renemasserog kompostproduksjonhar vist segå væreen effektiv
behandlingsmåte
for flere avfallstyper.Egnedeponii regionenredusererkjøreavstandog
behandlingskostnader
for dennetype avfall som danneslokalt.
6.5.1

Deponi for rene masser

Deponifor renemasserbetyrat avfall somikke omdannes
overtid, og somikke medfører
utslippav gasserelleravrenningtil grunnen
, gravesnedog dekkestil . Lokalt mottaker en
kostnadseffektiv
og transporteffektiv
løsning,og bidrartil å unngåikke-brennbartavfall i
restavfallet.
Nasjonalemålsettinger
om økt materialgjenvinning
kanbetyat deti liten gradvil bli
etablertnyedeponieri Norge.Protesterfra naboerkanogsåbegrense
ny-etableringer.
Når
deponieri andredelerav landetgårfulle og stenger,kandetbetyat etterspørselen
etter
kapasiteten
til FIAS øke.FIAS sinedeponierharogsåbegrenset
kapasitet,og avfall fra
husholdninger
og lokalt næringslivprioriteres. Etableringav økt deponikapasitet
kan
vurderes,dersomdeter forretningsmessig
forsvarlig.
6.5.2

Kompostpro d uksjon

Kompostproduksjonhar vist segå væreen vellykket del av driften til FIAS, og skyldesen
kombinasjonav kompetanse,lokaliseringog tilgang på råstoff.
Slamfra septik-tømmingog renseanlegg
mottasfra kommunersomhartildelt FIAS
enerett,og fra kommunersomkjøperdettesomenordinærtjeneste.Fraprivateaktører
mottasogsåannetslam,bla.vominnholdfra slakterierog meieriprodukter.
Kompostproduksjon
en er rankekompostering
i friluft, basertpåulike typerslamsom
blandesmedkvernethageavfallog renttrevirke.Prosessen
tar 1,5-2 år,og resultereri
næringsrikkompostjordsomselgessomanleggsjord,
jordforbedringellerblandesmed
sandog selgessomplenjord.
I konsesjonen
påpekerfylkesmannen
at dagensrankekompostering
kun anbefales
brukt
for mindreslammengder,
og at merteknologiskemetoderfor behandlingav slamharen
del fordelerframforlangtidslagring
og enkelrankekompost
ering,bla.lavereutslippav
klimagasser.
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Fortsattkompostering
forutsetterat fylkesmannen
videreførerdagenskonsesjonetter
2019.Dersomkonsesjonen
ikke videreføres,
måFIAS kjøpebehandlingstjenester
fra
andreaktører.Økt transport
- og behandlingsk
ostnadervil påvirkeprisenpåtjeneste,og
meddetgebyretfor kommunersomhartildelt FIAS enerettfor slik behandling.
6.5.3

Nye anlegg

Avfallshåndteringog gjenvinninger en viktig del av sirkulærøkonomien,og kan bidra til
næringsutviklingi Fjellregionen.Det kan skje gjennomvidereutviklingav FIAS sitt
tjenestetilbud,eller ved utvikling og samarbeidmed andreaktøreri Fjellregionen.
Alvdal kommune,i samarbeid
medFIAS og deøvrige9 eierkommunene,
hari 2018søkt
om og fått tilskuddfra Miljødirektoratetfor å gjennomføreenforstudiesomskalvurdere
potensialetfor biogassproduksjon
og -omsetningi Fjellregionen.
Et slikt anleggkan
inkluderebådeslam,matavfallog husdyrgjødsel.
Et biogassanlegg
i Fjellregionenimøtekomme
r innspillfra fylkesmann
enom annen
teknologiskmetodefor behandlingav slam.Det vil bidratil reduserte
utslippav CO2,
bådefra FIAS og fra landbruketi regionen
, og kanbidratil å nåmåletom at 30%av
husdyrgjødslaskalgjennomet biogassanlegg
innen2020(ref./5/).
6.6

Pris politikk

”Forurenserbetaler”er et grunnleggendeprinsipp i norskavfallspolitikk, og er grunnlagetfor
å belasteabonnentene
med kostnadenefor avfallsløsningen.Kostnadenedekkesvia
renovasjonsgebyr
et og prissettingav enkelteavfallstyper på gjenvinningsstasjone
ne.
Prissettingenhar ogsåvært benyttetsom et virkemiddelfor å motiveretil økt sortering,ved at
sortertavfall er gratis,eller rimeligereenn usortertavfall/restavfall,på gjenvinningsstasjonen.
Alle kostnaderknyttet til renovasjonfor husholdningerog hytteabonnenter
byggerpå
selvkostprinsippet,dvs. at FIAS og kommunenef år dekketsinefaktiske kostnader,men uten
fortjeneste.Kommunenefastsettergebyretog priserpå gjenvinningsstasjonerfor hytter og
husholdningersom en del av kommunens gebyrvedtak,basertpå vedtattbudsjettfra FIAS.
6.6.1

Renovasjonsgebyr og fakturering

Renovasjonsgebyr
et dekkerkostnadenefor renovasjonsordningen,
bådeinnsamlingpå rute,
ubetjentereturpunkter,betjentegjenvinningsstasjoner
, avfallsbehandling,informasjonog
administrasjon.
FIAS fakturererkommunenefor renovasjonbasertpå antall og type abonnenter.Kommunene
fakturererabonnentene
for renovasjonsammenmed øvrigekommunalegebyr.Kommunene
har anledning til å øke gebyretfor å dekkeegnekostnader,bla. informasjon, faktureringog
ev. innsamling
Dagensgebyrregulativfor renovasjonomfatter tre typer gebyr.Standardabonnement
og miniabonnementfor husholdninger,og gebyr for fritidsrenovasjon.Kommunenhar anledningtil å
differensiereytterligere,og dettegjøresbl.a. i Engerdal,der fritidsrenovasjondifferensieresut
fra standardpå hyttene.
Mini -abonnementer et tilbud til abonnentermed mindreavfall, og har 15 restavfallssekker
mindreennstandardabonnementet.
Laverepris gjenspeilerredusert avfallsmengde,men
dekkerfortsatttilgang til ubetjentebringepunkterog betjentegjenvinningsstasjoner.
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Abonnentersom har behovfor flere restavfallssekkerennde 30 som tilbys i standardabonnementet
, kan kjøpe ekstrasekkerhoskommuneneller på gjenvinningsstasjonen.
Ekstra
sekkertil papir og plastemballasjeer gratis, dvs. inkludert i renovasjonsgebyret
.
I enkeltetilfeller gjøresdet avtaleom ekstragebyrfor tilleggstjenester,bla. ekstra
gangavstandfor abonnentersom setterut sekkenmer enn 10 meterfra vei. Omfangetav slike
tilleggstjenesterer begrenset,menkan utvidesfor å tilby mer valgfrihet og kundetilpassede
løsninger.
I arbeidetmedrevidertavfallsplaner det klare signalerom at det er ønskeligmed mer
fleksibilitet i gebyrenefor å kunnetilby mer brukertilpassede
løsninger.Ved innføring av
dunk som oppsamlingsenhet
vil det væreaktueltmed ulike størrelserpå dunken, deling av
dunk og mulighetfor redusertgebyrved lang avstandtil hentepunkt.
Mer valgfrihet og økt omfangav tilleggstjenesterforutsetterat det finnes rutiner og systemer
somkan ivaretadettepå en god måte.Kommunenevedlikeholderi dag renovasjonsgebyri
eiendomsforvaltningssystemet
KomTek, og eiendomsinformasjonfra kommunene
synkroniseresjevnlig mot tilsvarendesystemhosFIAS. Teknologiengjør det mulig å
overføreansvaretfor vedlikeholdav renovasjonsgebyr
til FIAS, medfortsatt
eiendomsfor
valtning, faktureringog innkrevingi denenkeltekommune.
For å kunneimøtekommeønsketom å tilby flere tilleggstjenesterog fleksible løsningerkan
kommuneneoverføreansvaretfor deler av gebyrvedlikeholdtil FIAS. Det gjør det mulig for
FIAS å ha tetteredialog med denenkelteabonnentom abonnementstype
, utstyr og andre
praktiskeforhold. Enkeltvedtakom en eiendomhar gebyrplikt eller ikke skal fortsattvære
kommunensansvar.
6.6.2

Prissetting på gjenvinningsstasjonen

Prinsippetom at ”forurenserbetaler” har ogsåvært tolket slik at de som har mye avfall skal
betalemer ennde som har lite, og detteligger til grunnfor tilbudet om mini-abonnement
, og
dagensprispolitikk på gjenvinningsstasjonene.
Flererenovasjonsselskaper
har de sisteårenevalgt å ha fri leveringav alle typer avfall fra
husholdningerpå gjenvinningsstasjonene.
Dette har gitt en betydeligøkning i avfallsmengden
denførstetiden, men ogsåøkt brukertilfredshet.
Forsøplingpå ubetjente returpunkterer et problemmangesteder,og fri leveringpå
gjenvinningsstasjoner
kan bety at flere vil velgeå brukedettetilbudet. Men forsøplingkan
ogsåskyldesfulle containere,lang vei til gjenvinningsstasjonen
og begrensetåpningstid,og
da vil endretprismodelli liten gradmedføremindremisbrukog forsøplingpå returpunktene.
Ved fremtidig prissettingpå gjenvinningsstasjoner
skal fortsattprinsippetom ”forurenser
betaler”følges,og priseneskal fastsettesslik at de bidrar til å motiverefor avfallsreduksjon
og sortering.
Avfall fra virksomhetersom ikke betalerrenovasjonsgebyr
prissettesiht. forretningsmessige
prinsipper,uavhengigav prisen på avfall fra husholdninger.
6.6.3

Herreløst avfall

Økt fokuspåplasti havetog annenforsøpling, harmedførtutfordringermhp.hvemsom
skaldekkekostnadene
for innsamlingog behandlingav herreløstavfall,dvs.avfall som
ryddesutenat manvet hvemsomer kilde til forsøplingen.
Miljødirektoratetharpresisertat kostnaderknyttettil generel
le ryddeaksjoner
ikke kan
dekkesvia renovasjonsgebyret.
Samtidiger detenklar forventningfra desomstiller opp
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og plukkersøppelpådugnad,at deskalkunnelevereavfalletgratistil sitt lokale
avfallsselskap.
I 2018deltokFIAS for førstegangi den landsdekkende
strandryddeaksjonen,
og mottok
tilskuddfra Miljødirektoratetfor å dekkekostnade
r for innsamlingog behandlingav
avfall fra bekker,innsjøerog elveri Fjellregionen.FIAS vil ogsåi fremtidenarbeidefor å
finneløsningerfor å finansiereryddeaksjoner
utenå belasterenovasjonsgebyret.
6.7

Informasjon og holdningsskapende

arbeid

Renovasjoner et samarbeidmellom brukerneog renovasjonsselskapet.
FIAS skal leggetil
rettemedbrukervennligeog miljøvennligeløsninger,og samleinn og behandleavfallet på en
effektiv og forsvarlig måte.Hver enkelt innbyggerbidrar medsortering,utsett av sekk/dunk
for hentingog leveringav avfall iht. de reglerog retningslinjersom er fastsatt.
Informasjonog holdningsskapende
arbeider viktig for å motiveretil avfallsreduksjon,
ombrukog kildesortering,og for å unngåmisbruk av renovasjonsord
ningen.
Renovasjoner en kommunaltjeneste,og kommuneneer en viktig informasjonskanalfor
innbyggerne.KommunenesservicetorgsamarbeidermedFIAS om informasjonom
tjenestene,og bådekommuneneshjemmesiderog lokale papirutgivelserbenyttesfor å
informereinnbyggereog hytteeiere.
FIAS informererom renovasjonsordningen
i flere kanaler,bådefastepapirutgivelserog i
digitale kanaler.App'enMinRenovasjoner tatt i bruk for å gi abonnentene
varselom når det
er hentingpå rute, samtpriser,åpningstider og kart. Brukerundersøkelsen
fra 2018viser at
98% av innbyggernehar settinformasjonfra FIAS, og tilfredshetenvar 79.
For å leggegrunnlagfor godeholdningertidlig, besøkerFIAS skoler og tar i mot skoleklasser
på sinegjenvinningsstasjoner
for å informereom kildesorteringog gjenvinning.Ogsåelever
på byggfagog andreyrkesfagfår informasjonfra FIAS, medspesieltfokus på farlig avfall.
FIAS har ogsånoesamarbeidmed skoler og kommunenei forbindelsemed
undervisningsprogramved bosetting, og det er utviklet sorteringsveilederpå 10 ulike språk.
Somet supplementtilbys skoleneundervisningsmateriell
fra det landsdekkende
retursamarbeidet
LOOP.
6.7.1

Digital kommunikasjon

Setti lys av samfunnsutviklingen,og signalersom Stortingsmeldingen"Digital Agenda"gir
for kommunerog offentlige virksomheter,er det grunntil å vurdereøkt bruk av digitale
kanaleri dialogenmedinnbyggereog hytteeiere.
Tall fra FIAS' brukerundersøkelse
viser at 90% av innbyggernehar tilgang til internett,og
72% brukerdet daglig. 58% sier de ønskerå benyttedigitale kanalerhelt eller delvis for å få
informasjonom renovasjon.Av hensyntil de som ikke har tilgang til internett,eller som ikke
ønskerdigital informasjon,må papirbasertinformasjonfortsattværeet tilbud, mendet bør
leggestil rettefor økt bruk av digitale kanalerfor å møteforventningene om en moderneog
effektiv offentlig sektor.
For å øke tilgjengelighetenfor innbyggerne,bør det arbeidesfor en felles portal for
eiendomsforvaltningpå nett. Da behøverikke innbyggerneforholdesegtil om det er
kommuneneller FIAS de skal kontakte,noe som gir rom for fleksibel oppgavefordeling
mellom FIAS og kommunene.Med mer omfattendebruk av brukertilpassede
løsninger,kan
ogsåordrehåndteringskje via densammeportalen,f.eks.bestilling av dunk, bytte av dunk,
avviksmeldingeretc. Løsningenkan integreresmed feltløsningerfor informasjonog
ordrehåndteringi renovasjonsbilene
.
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6.8

Egenregi eller konkurranseutsetting

For å ivaretarenovasjonkan kommunenevelge å utføretjenesteneselv i egenregi,tildele
eneretttil FIAS eller leggeut tjenestenpå anbud.
Renovasjoni de 10 kommunersomomfattesav denneplanengjennomføressom et
interkommunaltsamarbeid,og FIAS utførertjenesten iht. tildelt enerett.
6.8.1

Kommunal egenregi

Rørosog Stor-Elvdal kommunehar valgt å utføreinnsamlingi egenregi. FIAS har ansvarfor
drift av returpunkterog gjenvinningsstasjoner,
samtomlasting,uttransportog sluttbehandling.
Kommunermedegeninnsamlingplikter å leverehusholdningsavfalletsitt til FIAS, jfr.
aksjonæravtalen.
Kommunenetar selv initiativ overfor FIAS dersomdet er aktuelt å vurdereendringeri dagens
ansvarsfordeling
. Endringav tjenestetilbudetskjer i samarbeidmed kommunene,slik at de
kan velgeå tilpassetilbudet til sineinnbyggere.
6.8.2

Egenregi eller konkurranseutsetting

i FIAS

FIAS utfører kommunalrenovasjoniht. tildelt enerettfra eierkommunene, og kan velge å
drive virksomheteni egenregi,eller setteut tjenesterpå anbud.Dersomdet er aktueltå tildele
eneretttil et annetoffentligrettslig foretakvil det skje i samrådmedeierne.
Etter kjøp av Recoi 2009 og etterfølgendefusjon i 2012,har FIAS hovedsakelig drevet
innsamlingog transporti egenregi.Dette videreføres,da transportansessom en vesentligdel
av renovasjonsløsningen,
og sjåførenehar en viktig rolle som bindeleddmellom FIAS som
selskapog dereskunder/abonnenter.
Om FIAS skal utføresine tjenestersom en del av egenvirksomheteller kjøpe tjenesterfra
underleverandør,
er en vurderingsom gjøresav FIAS basertpå forretningsmessige
prinsipper.
Somkommunalteid aksjeselskaper FIAS underlagtregelverketfor offentlig anskaffelse,og
ved i nnkjøp skal det i tillegg til økonomi,værefokus på leveringssikkerhet,at
underleverandører
driver iht. lover og forskrifter, og forøvrig de sammekrav til kvalitet, miljø
og HMS som ellersi FIAS.
For et selskapsom FIAS som har tilnærmetmonopolpå en tjeneste,og som driver dennei
egenregi,er det viktig at kostnadeneer på et konkurransedyktignivå. FIAS skal derfor ha
rutiner for kontroll av egetkostnadsnivå.
6.8.3

Septik og kommunalt slam

FIAS tilbyr tjenesterfor tømmingog behandlingav septikog slam,og i juni 2015 tildelte fem
kommuner(Os, Tolga, Tynset,Alvdal og Folldal) FIAS enerettfor tømmingav mindre
renseinnretninger
og oppsamlingstanker,
samtbehandlingav slam fra disseog fra kommunale
renseanlegg.Folldal har fortsattbehandlingav slam i egenregi. Alvdal vil evaluere
tildelingenettertre år.
Tildeling av eneretthar gitt FIAS mulighettil å investerei egetmateriell, noe som gir økt
leveringssikkerhe
t. Nødvendigutstyr er tilgjengelig i regionenfor beredskapogsåutenom
avgrensedeoppdragsperioder.
Prissettinger iht. selvkostprinsippet
, på sammemåtesom
husholdningsavfallet
.

4.februar2019

Kommunedelplanfor Avfall og miljø

Side29 av 36

6.8.4

Kommunalt næringsavfall

Avfall fra kommunalevirksomheterer næringsavfal
l , og kommunenelevereri dagsitt
næringsavfalltil FIAS. Kommunenekan velge å tildele FIAS enerettpå innsamlingog
behandlingav detteavfallet iht. selvkostprinsippet
, på sammemåtesom for
husholdningsavfallet
.
Engerdalkommunehar fra 1.1.2018tildelt FIAS enerettfor innsamlingog behandlingav
kommunaltnæringsavfall.
6.9

Næringsavfall

Næringsavfallomfattesikke av denlovpålagte renovasjonen,men skal bringestil godkjent
avfallsanleggmed mindredet gjenvinneseller brukespå annenmåte(jfr. Fl. §32).
Vedtektenefor FIAS åpnerfor at selskapetkan samleinn, transportere,motta og behandle
næringsavfall.Bakgrunnenfor dennevirksomhetener ønsketom å utnytte kapasitetenpå biler
og anleggtil nytte for lokal næringsvirksomhet.
Samlastingav avfall fra husholdningerog
virksomhetergir ogsåeffekt drift , ved at de fastekostnadene fordelespå flere. For
næringsavfallfølgesegnerutiner, og det føresegetregnskap, for å sikre at manikke begår
kryssubsidiering, dvs. at abonnentenes
pengerbenyttestil å subsidierenæringsdrivende
eller
bidrar til konkurransevridning.
Avfallstjenesterfor privatpersonerdefineressom næringstjeneste
når det ikke inngåri de
lovpålagtetjenestene,for eksempelleie og tømmingav container.
6.9.1

Husholdningslignende

avfall fra næringslivet

De nye kraveneom materialgjenvinningfra EU inkluderer"husholdningslignende
avfall fra
næringslivet"i kravet om materialgjenvinning.I praksisbetyr det at avfall fra kjøkken/kantine
og tjenesteytendenæringerskal materialgjenvinnespå lik linje meddennetype avfall fra
husholdninger.Avfall fra landbrukog annenproduksjoninngårikke.
FIAS har i dag tilbud om innsamlingav bølgepapp,kartong,papir, plast, glass- og
metallemballasjefra bedrifter, på sammeruter og med sammesorteringskravsom for
husholdninger.Ettersombedrifterikke betalerrenovasjonsgebyr,
gjelderegnepriser.
6.9.2

Byggavfall

Byggtekniskforskrift som trådtei kraft 1.7.2017(Tek17, ref. /7/) stiller krav om
kildesorteringog avfallshåndteringfra byggeprosjekter.Minimum 60% av avfallet skal
sorteresi ulike avfallstyper,og leveresgodkjentmottak.Sorteringav avfall skal normaltskje
på byggeplassen,
men sentralsorteringav avfall kan velgesunntaksvis,dersomdet ikke er
praktiskmulig å sorterepå byggeplassen.
FIAS tilbyr løsningersom gjør det mulig for entreprenørerog andresom produserer
byggavfallå nå de mål som er satt.Entenved å leggetil rettefor sorteringpå byggeplassen,
eller ved å sortereavfallet på sentraleanlegg.Ved sentralsorteringetableres
rapporteringsrutinersomviser at avfall er levert til forsvarlig mottak,og som dokumenterer
andelavfall til materialgjenvinning.
6.9.3

A vfall fra arrangementer

Avfall fra arrangementer
er å ansesomnæringsrenovasjon,
ettersomdetikke er tilknyttet
privateeiendommer
sombetalerfastrenovasjonsgebyr.
Mangearrangementer
i regionen
er i storgradbasertpådugnad,og FIAS får mangehenven
delserom å bidramedgratis
ellerrimeligeavfallsløsninger,
gjernesomdel av ensponsorpakke.
Slik støttekanikke
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finansieres
via renovasjonsgebyret,
og vil derforpåvirkeresultatettil FIAS'
konkurranseutsatte
tjenester,FIAS Proff. Tilskuddkanogsågis via FIAS Proff Miljøfond.
Kommunenefastsetterammenefor støttetil arrangementer
somendel av årlig budsjett.
For å unngåat arrangementer
førertil forsøpling,benytterkommunene
sin mulighettil å
stille krav til forsvarligavfallshåndtering
nårdebehandlersøknader
om ulike typer
arrangementer.
6.9.4

Plast fra landbruket

Landbruketer en storforbrukerav plast,og fokus på forsvarlig håndtering og gjenvinningav
plastfra landbruketmå ha høy prioritet. Det er ogsåviktig at landbruketselv bidrar til å unngå
at plastbrenneseller spressom forsøplingi naturen.
Innsamlingog behandlingav plastfra landbruketer å ansesom næringsrenovasjon,
og FIAS
tilbyr dettesom en tjenestebasertpå forretningsmessige
prinsipper.
FIAS har avtalemed materialselskapet
GrøntPunkt,som organisererinnsamlingog
gjenvinningav plastfra landbruket.Avtalen krever at FIAS tilbyr gratisleveringav flere
typer plastfra landbruketpå minst ett mottak.For FIAS er det på hovedanleggetpå Eid i
Tolga kommune.For mottak av plastfra landbruketpå de 11 gjenvinningsstasjonene,
har
FIAS en pris som dekker kostnadenefor mottak,mellomlagringog transporttil Eid.
Innsamletplast,spesieltlandbruksfolie,er en ressurssom omsettessom en råvare,og prisene
varierermed prisenei markedet.At Kina og flere andreland i Asia har stansetimport av plast
har hatt stor betydningfor prisenei markedet.Avsetningsmuligheterog skjerpedekrav til
kvalitet vil påvirkehvordanordningenutvikler segfremover.
6.9.5

Fallvilt og slakteavfall

En rapportfra Fylkesmannen
i Hedmarksomble sendtkommunene
i mai 2018,
omhandlerrisiko vedat slakteavfallog fallvilt gravesned,ev.brukessomåte,og
konkluderermedat slikt avfall skalleverestil godkjentmottak.
Fallvilt og slakteavfallfra kommunalvirksomhetog privateaktørerinngårikke i ordinær
kommunalrenovasjon,
og er å ansesomnæringsavfall.
Småmengderav slakteavfaller definertsomrestavfallhosFIAS i dag,og samlesinn i
sekkellerdunkpårute,ellerleverestil FIAS sinegjenvinningsstasjoner.
Kravenefra behandlingsanlegg
for restavfalltilsier at FIAS ikke kanta imot store
mengderfallvilt og slakteavfallsomrestavfall.Avfall somsamlesi containerved
kommunalemottakelleri regi av privateaktørermå derforleverestil egneanleggfor
destruksjon
, f.eks.NorskProtein. Det er ikke tillatt å levereorganiskavfall til deponi.
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7 Mål og handlingsplan
7.1

Mål settinger

Ved utforming av mål og handlingsplaner det tatt høydefor at Fjellregionenskal bidra til å
nå Norgesnasjonaleklimamål om reduksjonav klimagassutslipp,og et klimanøytraltNorge
innen2030.Det er ogsålagt stor vekt på å redusereforsøplingi regionen.
Stortingsmeldingenfor avfall tar utgangspunkti en verdender pressetpå naturressursene
øker,og at det er viktig for bådemiljøet og klimaet at ressursene
brukesog gjenbrukesmer
effektivt. Man kan si at avfall har gått fra å væreet problem som må løses, til å væreen
ressurssom kan utnyttessom viktige sekundær
-råstoff i industrien.
Samtidigser vi at forsøplinger et problemmangesteder.Storemengderplasti havet
ødeleggerdet marinemiljøet, og ødelagteølbokseri rundballergir alvorlig skadepå husdyr.
For Fjellregionensom ønskerå tilby et godt miljø for bådeinnbyggereog tilreisende, er det
viktig at avfall ikke kommerpå avveie.
For å få til mestmulig gjenvinningog minst mulig forsøpling,må mangeaktørersamarbeide
.
Bådebedrifter som selgerprodukter,forbrukernesom kvitter segmed avfall og kommunene
og FIAS som leggertil rettefor forsvarlig håndteringav avfallet.
Detteer utgangspunktetfor dennye overordnedeambisjonen:

Sammengjør vi Fjellregionen avfallsfri
Ambisjonenkonkretiseresmed følgendedelmål frem mot 2025:
•
•
•
•
•
•

En regionuten forsøplingi vassdrag,inn- og utmark
Halveremengdenrestavfallfra husholdningerog hytter i Fjellregionen
65% materialgjenvinninginnen 2025
Redusereutslipp av CO2 fra egnekjøretøyog maskiner
Topp 10 i landetpå brukertilfredshet
Renovasjonsgebyr
på linje medlandsgjennomsnittet

Målet om at Fjellregionenskal bli en regionuten forsøplinghandlerom å unngåproblemene
forsøplingfører til, og at regionenskal fremståren og imøtekommendefor innbyggereog
tilreisende.
Restavfalltil forbrenninger en ressurs,men mindrerestavfallbidrar til reduserte utslipp av
CO2. En halveringav mengdenrestavfalltil forbrenningforutsetterat matavfalletmå ut av
restavfallet,sammenmed annetgjenvinnbartavfall. Plukkanalysefra 2015 viser at matavfall
utgjør ca. 47% av restavfallet,og det er ogsåandre gjenvinnbareavfallstyperi restavfallet
somkan sorteresut, sådette ansesikke å væreet urealistiskmål.
Utredningav ny ordningmed utsorteringav matavfallog maskinellettersorteringav restavfall
viser et potensialpå 62,2%materialgjenvinning.Målet fra EU er 65% innen2035.
M aterialgjenvinninger et virkemiddelfor å redusereutslipp av CO2, mendet må ogsåvære
fokus på å redusereutslipp fra transportav avfall. Det er derfor et mål at FIAS og
kommuneneredusererutslipp av CO2 fra egnekjøretøyog maskiner.
Det er ingen tvil om at mindrerestavfall,økt materialgjenvinningog klimanøytraltransport
vil bidra til reduserteutslipp av CO2 og andreklimagasser.Da det ikke er aktueltå inkludere
klimakvoter i renovasjonsgebyret,
ansesdet ikke relevantå utarbeideegetklimaregnskapfor
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FIAS. Redusertutslipp fra transportmålesved å sammenligneutslipp fra kjøretøyog
maskinermed fossilt drivstoff med utslipp fra de klimanøytralekjøretøyog maskinerde
erstattesmed.
FIAS målerbrukertilfredshetårlig, og en scorepå 76 viser at brukertilfredshetener god. Men
FIAS var kun nr. 19 av de 30 selskapenesom deltok i Avfall Norgesundersøkelse
i 2018.Et
mål om å værepå Topp 10 tilsier en scorepå mer enn80. Samtidig tar målet hensyntil at
FIAS må tilpassesegat ogsåde andreselskapenejobber for økt brukertilfredshet.
Å sammenlignerenovasjonsgebyr
i Fjellregionenmedlandsgjennomsnittet,
betyr at vi
sammenlignerossmedregionersomhar andreforutsetninger,og et annettjenestetilbud.Men
i nnen2025 forventesdet at kildesorteringav mat er innført i hele landet,og at tjenestetilbudet
da blir sammenlignbart.Det forventesogsåat FIAS utvikler sinetjenesteri takt med restenav
landet.
En omleggingav renovasjonsordningen,
med kildesorteringav matavfallog bruk av dunk, vil
påvirkebådebrukertilfredshetog gebyrutvikling, og kan slå negativtut den førstetiden.
M ålsetningenemå derfor ansessom langsiktigemål frem mot 2025.
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7.2 Handlingsplan
Handlingsplanenbeskrivertiltak somvil bidra til å nå fastsattemål:
Nr.

Tiltak

Ansvarlig

Tidsplan

1

Innføresorteringav matavfall,medtilhørendeegnet
oppsamlingsutstyrog brukertilpassede
løsninger.

FIAS

2020

2

Værepådriverfor å finne løsningerfor maskinell
ettersorteringav restavfalli Midt -Norge

FIAS

2019

3

Ta i bruk klimanøytralekjøretøyog maskinertil
transportog behandlingav avfall

FIAS

2020

4

Utredetilbud om hjemmekompostering
for
abonnenter,og tilskudd for tøybleier.

FIAS

2019

5

Revidererenovasjonsforskrifterog -instrukser

FIAS og
Kommunene

2020

6

Utrederegionalproduksjonav biogass,basertpå
matavfall,avfall fra næringsmiddelindustrien,
slam
og husdyrgjødsel

FIAS og
Kommunene

2019

7

Utredetiltak som kan bidra til raskereutbyggingav
nedgravde
/bunntømteoppsamlingsenheter

FIAS og
kommunene

2021

8

Arbeidefor en effektiv og brukervennlig
kommunikasjonmellom abonnenterog
FIAS/Kommunenpå digitale plattformer

FIAS og
Kommunene

2019/20

9

Informasjonstiltakog holdningsskapende
arbeidfor
å motiverefor avfallsreduksjon
, ombrukog
kildesortering,og for å unngåforsøpling.

FIAS og
Kommunene

Løpende

10

Iverksettetiltak som kan redusereforsøpling.F.eks.
økeomfangav søppelkasser
i det offentlige rom, og
ved å stille krav om forsvarlig avfallshåndteringtil
kommunaldrift, privateaktørerog arrangører.

Den enkelte
kommune

Løpende

11

Styrkearbeidetmed tilsyn mot forurensningog
forsøpling,entenved interkommunaltsamarbeidfor
tilsyn eller ved å styrkekommunenes
tilsynsfunksjon.

Den enkelte
kommune

Løpende
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7.3

Måling og rapportering

Måloppnåelserapporteresårlig som en del av FIAS sin årsrapport.Årsrapportendistribueres
til hver kommunev/Rådmann,samtalle kommunestyrerepresentanter.
Kommunenekan
invitere FIAS til kommunestyreeller formannskapfor å orientereom virksomhetenog
presentereårsrapporten.Statuspå tiltak gjennomgåsi eiermøtenehos FIAS.
Mål 1. En regionuten forsøplingi vassdrag,inn- og utmark.
Målesved å spørreinnbyggerei hvilken gradde oppleverat forsøplingi regionener
redusertde sisteto år.
Mål 2: Halveremengdenrestavfallfra husholdningerog hytter i Fjellregionen
Mengderestavfalltil forbrenningfra husholdningog hytter beregnesut fra mengden
restavfallsamletinn på rute, levert til hyttecontainerefor restavfallog levert ti l
gjenvinningsstasjonene.
Mengdenreduseresmed denmengdenavfall som deretterer sortertut fra restavfallet
og levert til materialgjenvinning(maskinellsortering).
Samlastinggjør at mengdenrestavfallikke kan beregnespr. type abonnement.
Mengdenrestavfallkan beregnespr. innbygger, men sammenligningmot
landsgjennom
snitt er lite relevant,da ogsåavfall fra hytter vil inngå.
Mål 3: 65% materialgjenvinninginnen 2025
Materialgjenvinningsgrader avfallsmengderfra husholdningerog hytter som leveres
til materialgjenvinning
. For avfall som leverestil maskinell ettersortering
, beregnes
materialgjenvinningsgradbasertpå gjennomsnittliggjenvinningsgradved
sorteringsanlegget.
Mål 4: Redusereutslipp av CO2 fra egnekjøretøyog maskiner
Når kjøretøyeller maskinermedfossilt drivstoff erstattesmedklimanøytralt utstyr,
rapporteresfaktisk reduserteutslipp ved å beregneårlig utslipp på det utstyretsom
utgår.Rapporteringomfatterogsåomfangog type utstyr som er tatt i bruk av FIAS og
deresunderleverandører.
Mål 5: Topp 10 i landetpå brukertilfredshet.
Kundetilfredshetenfor husholdningermålessom ureflekterttilfredsheti
brukerundersøkelser
i regi av Avfall Norge. Målingeninkluderertilfredshetmed pris.
Egneundersøkelser
gjennomføresfor hytteabonnenter.
Mål 6: Renovasjonsgebyr
på linje med landsgjennomsnittet
Renovasjonsgebyr
beregnessom et vektet snitt pr. abonnement,basertpå
innrapporterterenovasjonsgebyr
i KOSTRA.
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7.4

Revisjon av planen

K ommunedelplanen
for avfall og miljø gjelderfor perioden2019 – 2025. Revisjonav planen
vurderesav kommunenesomen del av arbeidetmedkommunalplanstrategi,jf r. Pbl. §10-1.
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