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Husholdningsrenovasjon for gårdsbruk

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/01025-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 03.04.2014
Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune pålegger gårdsbruk kommunal renovasjon for husholdningsavfall

fra 1.7.2014.
2. Antall abonnement per gårdsbruk reguleres etter «Forskrift om husholdningsavfall

i Ås kommune».

Ås, 19.03.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Kommunestyre

Vedlegg:
Forskrift for husholdningsavfall i Ås kommune 211112
http://www.as.kommune.no/vann-og-avloep.138107.no.html
Forurensningsloven: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981 -03-13-6#KAPITTEL_5

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Saksbehandler

http://www.as.kommune.no/vann-og-avloep.138107.no.html
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6#KAPITTEL_5
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Det har vært ulik praksis i forhold til kommunal renovasjon på gårdsbruk. Vi ønsker å
foreta en opprydding i disse forholdene ved å få et politisk vedtak på at avfall fra
husholdninger på gårdsbruk skal regnes som husholdningsavfall (ikke næringsavfall)
og at antall abonnement skal reguleres etter «Forskrift for husholdningsavfall i Ås
kommune».

Fakta i saken:

På starten av 2000-tallet kom det nytt sentralt regelverk som medførte at
kommunene måtte skille mellom husholdningsrenovasjon og næringsavfall.
Husholdningsavfall er underlagt kommunal renovasjon (Forurensningsloven § 30),
mens produsenter av næringsavfall selv kan velge hvilket foretak de benytter til
innsamling og behandling av avfall. Follo Ren IKS tilbyr denne tjenesten til
næringsdrivende, men det finnes også andre aktører i markedet.

I «Forskrift for husholdningsrenovasjon i Ås kommune» er husholdningsavfall
definert som avfall fra private husholdninger. Vi mener at avfall som oppstår som en
del av husholdningen på et gårdsbruk må regnes som husholdningsavfall på lik linje
med avfall fra andre boliger, og derfor underlegges «Forskrift for
husholdningsrenovasjon i Ås kommune». Avfall som oppstår i forbindelse med driften
av gården –for eksempel tomsekker fra såkorn og gjødsel –er å betrakte som
næringsavfall.

De fleste gårdsbruk i kommunen har per i dag ett eller flere abonnement på
husholdningsrenovasjon. Noen gårdsbruk har imidlertid ingen abonnement fordi det
har vært usikkert om de skulle regnes som næringsavfall eller husholdningsavfall, og
de har fått slippe å ha abonnement på husholdningsrenovasjon. Andre igjen har for
få abonnement i forhold til antall boenheter og bestemmelsene i forskriften.

Vurdering:
I henhold til Forurensningsloven § 30 skal kommunen sørge for innsamling av
husholdningsavfall. Som beskrevet ovenfor har det vært ulik praksis til nå. Vi mener
at alt husholdningsavfall fra gårdsbruk skal underlegges kommunal renovasjon og
«Forskrift for husholdningsrenovasjon» fordi:

1. Type avfall fra husholdninger er likt enten det kommer fra privat husholdning
på gårdsbruk eller andre boliger.

2. Kommunen har plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall, og ved å
unnlate gårdsbrukene, mister vi kontrollen med husholdningsavfall fra
gårdsbrukene.

3. Tvungen innsamling av husholdningsavfall fra gårdsbruk likestiller
husholdningsavfall fra boliger på gårdsbruk med husholdningsavfall fra andre
boliger i kommunen.

4. Reglene om antall abonnement i «Forskrift for husholdningsavfall i Ås
kommune» må også gjelde for gårdsbruk. Annen behandling avdisse
boligene vil skape skjevheter; spesielt for de som leier ut boliger.
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Økonomiske konsekvenser:
Kommunal renovasjonsordning drives til selvkost og har derfor ingen økonomisk
konsekvens for kommunen.

Alternativer:
Alternativet er å la eierne av gårdsbruk levere/få samlet inn husholdningsavfallet
sammen med næringsavfallet. Dersom de slipper kommunal innsamling av
husholdningsavfall, vil kommunen miste kontroll med husholdningsavfall fra
gårdsbruk, samtidig som det vil kunne virke urettferdig ovenfor andre boligeiere i
kommunen.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at husholdningsavfall fra gårdsbruk skal anses som
husholdningsrenovasjon på lik linje med avfall fra andre boliger. «Forskrift for
husholdningsrenovasjon i Ås kommune» må da gjelde også for gårdsbruk. Reglene
om antall abonnement per boenhet må være likt for boenheter på gårdsbruk som for
andre boliger.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
1.7.2014


