
  

 

 

 Fagernes, 28. oktober 2020 

HØRING AV NYE FORSKRIFTER FOR RENOVASJON OG SLAM 
Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) reviderer forskriften for husholdningsavfall og slam for 
kommunene i Valdres. Den tidligere forskriften fra 2008 er planlagt erstattet med to nye 
forskrifter: 

• Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall for kommunene i Valdres  

• Forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg som ikke er knyttet til kommunalt 
ledningsnett i kommunene i Valdres 

Det er lagt til grunn at ny revidert renovasjonsforskrift skal vedtas likelydende i alle kommunene i løpet av 
første kvartal av 2021. VKR har utarbeidet forslag til nye forskrifter som sendes på høring vedlagt dette 
brevet. 

Begge forskrifter forutsetter at renovasjonsforskrift for kommunene i Valdres fra 27.03.2008 oppheves. De 
må derfor vedtas samtidig, eventuelt, så må ordlyd angående ikrafttredelse endres. 

Bakgrunn for endringen 
Forslaget til reviderte forskrifter er gjort mer generelle enn dagens forskrift som ble vedtatt i 2008. 
Formålet med endringen, er å gjøre forskriftene aktuelle i lang tid framover, og likevel gi kommunene 
nødvendig spillerom for justeringer som er nødvendige for å opprettholde effektive og rettferdige 
ordninger.  

I innføringen av den sirkulære økonomien er avfallsproduktene betraktet som ressurser som skal inngå i 
nye verdikjeder. Kommunene er ansvarlige for innsamling og forskriftsmessig behandling av 
avfallsproduktene. Fleksibilitet som gir mulighet for raskere implementering av nye løsninger som på en 
bedre måte kan legge til rette for at ressursene utnyttes optimalt.  

Endringer i bosetningsmønster, for Valdres, kanskje særlig i form av flere fritidsboliger, vil i noen tilfeller 
kreve nye løsninger for innsamling av husholdningsavfallet. Digitalisering er en annen faktor åpner for nye 
muligheter i registrering av data og kommunikasjon mellom kommunene og innbyggerne. Dette er andre 
områder der samfunnet endres raskt og der løsninger bør kunne endres uten at dette er hjemlet i en 
forskrift. 

Forslag til reviderte forskrifter 

Generelt 

Det er lagt opp til en delt struktur der forskriftene inneholder overordnede, generelle og allmenngyldige 
bestemmelser. Denne suppleres av retningslinjer og annen informasjon som er tilgjengelig på VKR sine 
hjemmesider. Dette vil gjøre det enklere å oppdatere krav og veiledninger i tråd med endringer i lovverk 
og/eller kommunale planer.  
 
Systemet med retningslinjer er ikke etablert. Det planlegges at disse skal utarbeidedes etter at forskriftene 
er vedtatt. Det naturlige kontaktpunktet for de fleste av innbyggere og næringsliv i regionen vil være VKR 
sine hjemmesider. Her finnes det i dag oppdatert informasjon og veiledningsmateriale. Nye forskrifter vil 
sannsynligvis medføre et behov for å oppdatere og utvide noe av denne informasjonen.  



Høring av nye forskrifter for renovasjon og slam   
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Renovasjonsforskrift (Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall for kommunene i Valdres) 

• En del detaljer er tatt ut av forskriften og er forutsatt beskrevet på hjemmesiden. Dette gjelder 
blant annet: 

• Krav til hva som kan leveres i henteordningen 

• Løsning for kildesortering i husholdning, på returpunkt og miljøstasjon. 

• Detaljerte krav til veistandard fram til standplass 

• Det åpnes ikke lenger for å plassere avfall i ekstra sekk ved stativer, med unntak av for avfallstyper 
f.eks. plast, som VKR har bestemt at skal leveres på denne måten. 

• Forskriften legger til rette for at borettslag, sameier eller andre større boenheter kan etablere 
nedgravde containere eller lignende. Løsningen skal godkjennes av VKR.  

• Begrepet "selvstendig bruksenhet» er tatt ut. Abonnementstype avgjøres av kommunens 
matrikkelføring for eiendommen. Dette gjelder også for fritidseiendommer  

• Det legges opp til mulighet for innføring av differensierte gebyrsatser for å fremme 
avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning. 

Slamforskrift (Forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg som ikke er knyttet til 
kommunalt ledningsnett i kommunene i Valdres) 

• Detaljerte krav til vei for sugebilens adkomst forutsettes beskrevet på hjemmesiden.   

• Forskriften presiserer mer tydelige krav til hvordan abonnenten skal tilrettelegge for tømming av 
slam med hensyn på oppstillingsplass for bil og klargjøring slik at VKR sikres tilgang 

 

Forskriftsprosessen 
Forskriftsforslaget er utarbeidet av VKR med innspill fra VKRs eierkommuner. Forskriftsforslaget er også 
forelagt jurist og VKRs styre. Synspunkter og kommentarer som har framkommet i prosessen er innbakt i 
foreliggende forskriftsforslag. 

VKR sine eierkommuner får nye forskrifter til behandling etter offentlige høringsprosessen 

Høringsprosessen 
Det gjennomføres en offentlig høringsprosess av forskriftsforslaget i samsvar med forvaltningslovens § 37. 
VKR gjennomfører høringsprosessen på vegne av kommunene ved utlegging til offentlig ettersyn hos VKR 
og eierkommunene. Forslaget til forskrift gjøres tilgjengelig på følgende måte: 

• Forskriftsforslaget og dette høringsbrevet legges ut på VKR sin hjemmeside. 

• Forskriftsforslaget og dette høringsbrevet distribueres i papirformat på kommunenes faste steder 

• Eierkommunene opplyser om høringen på kommunens hjemmeside og henviser til at den ligger 
elektronisk på VKR sin hjemmeside. 

• Det annonseres i avisa Valdres om at forskriftene er lagt ut på høring på VKR sin hjemmeside 

Det legges opp til en høringsperiode på 6 uker. Frist for å gi uttalelse til forskriftsforslaget er 31. desember 
2020 

Eventuelle uttalelser til forskriftsforslaget skal gis skriftlig og sendes pr e-post til post@vkr.no eller i posten 
til Valdres Kommunale Renovasjon (VKR), Postboks 149, 2901 Fagernes 
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