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«Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall for kommunene i Valdres 
(Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre)» 
 
Hjemmel: Forurensningsloven: §§ 30, 33, 34, 37, 79, 83, 85  

 
Renovasjonsforskriften erstatter tidligere renovasjonsforskrift og er vedtatt av 
kommunestyrene i  
 
Etnedal kommune (dato) 
Nord-Aurdal kommune (dato) 
Sør-Aurdal kommune, (dato) 
Vang kommune, (dato) 
Vestre Slidre kommune (dato) 
Øystre Slidre kommune (dato) 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser 

§ 1. Formål 

Kommunene har en lovpålagt plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall. 

Forskriften skal ivareta disse forpliktelser og gi innbyggerne en brukervennlig 

renovasjonsordning.  

Forskriften skal sikre en miljømessig, helsemessig og økonomisk forsvarlig oppsamling, 
innsamling og transport av husholdningsavfall.  
 
Forskriften gir nærmere bestemmelser om Kommunenes hente- og bringeordning for 
husholdningsavfall, og skal sikre at husholdningsavfallet kildesorteres og håndteres i tråd 
med nasjonale retningslinjer og lokale muligheter. 
 
Forskriften gir Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) myndighet til å ivareta 
Kommunenes lovpålagte plikter.  

§ 2.Virkeområde 

Forskriften er felles for Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre 

Slidre kommuner ("Kommunene").  

Forskriften gjelder for alle registrerte grunneiendommer i kommunen der det oppstår 
husholdningsavfall. Forskriften gjelder også for seksjonerte eiendommer, selvstendige 
boenheter på samme eiendom og for fritidseiendommer.   

§ 3 Delegasjon av myndighet - generelt 

Kommunene kan delegere myndighet til å treffe enkeltvedtak etter denne forskriften til et 
kommunalt - eller interkommunalt selskap, jfr. forurensingsloven § 83 
Kommunene kan også etter forurensingsloven og kommuneloven tildele driftsansvar for 
renovasjonsordningen i form av innsamling, håndtering, behandling mv. av 
husholdningsavfall til interkommunalt selskap.   
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§ 4 Delegasjon av myndighet - Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) 

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) er eid av Kommunene og har til formål å 
minimalisere avfallsmengden i Valdres og behandle avfallet på en mest mulig 
hensiktsmessig og miljøvennlig måte. Ved denne forskriften er VKR delegert myndighet 
til å treffe enkeltvedtak etter forskriften, så langt annet ikke uttrykkelig fremgår nedenfor.  
 
VKR tildeles også driftsansvar for renovasjonsordningen i Kommunene og kan i den 
anledning treffe de avgjørelser som er nødvendige for å sikre en forsvarlig gjennomføring 
av renovasjonsordningen.   
 
VKR kan også fastsette retningslinjer og veiledninger for bruk av renovasjonsordningen, 
så langt disse ikke strider mot forskriften.  
 

§ 5 Definisjoner 

a) Abonnent: Eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale 
renovasjonsordningen. 

b) Alternativ avfallsløsning: Dypoppsamler, bunntømt container, avfallssug eller 
lignende. 

c) Avfall: Kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Det gjelder også overflødige 
løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg med 
mer. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Etter 
forurensningsloven inndeles avfall i kategoriene husholdningsavfall, 
næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander). 

d) Avfall til forbrenning - restavfall: Husholdningsavfall som ikke leveres til 
gjenbruk, materialgjenvinning, farlig avfall eller annen særskilt håndtering. 

e) Bringeordning: Innsamling der abonnenten bringer det kildesorterte 
husholdningsavfallet til et mottaksanlegg eller oppsamlingsenheter f.eks. 
fjellcontainer, miljøpunkt, miljøtorg eller miljøstasjon. 

f) Farlig avfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med 
annet avfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på 
mennesker eller dyr. 

g) Fjellcontainer: Container for levering av restavfall (avfall til forbrenning).  
h) Gebyrregulativ: Gebyrsatser fastsatt av Kommunene for ulike kommunale 

renovasjonsløsninger, både henteordning og bringeordning.  
i) Henteordning: Innsamling av kildesortert husholdningsavfall som hentes hos 

abonnenten, transporteres og leveres mottaks-/behandlingsanlegg. 
j) Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større 

gjenstander som inventar og lignende. 
k) Kildesortering: Sortering av avfall i ulike avfallstyper hos abonnenten der 

avfallet oppstår. 
l) Kjørbar veg: Veg der kjøretøy som henter husholdningsavfallet kan komme til 

på en forsvarlig måte. 
m) Kompostering: Biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med 

lufttilgang. 
n) Miljøpunkt: Containerløsning på bestemt sted der abonnentene kan levere et 

fåtall av de vanligste typer husholdningsavfall.  
o) Miljøstasjon: Et spesielt tilrettelagt område hvor abonnenten kan levere sortert 

husholdningsavfall. Miljøstasjon er betjent og har faste åpningstider. 
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p) Miljøtorg: Nedgravd løsning på bestemt sted der abonnentene kan levere et 
fåtall av de vanligste typer husholdningsavfall.  

q) Nedgravde løsninger: Oppsamlingsløsning der oppsamlingsenhetene er helt 
eller delvis nedgravd.  

r) Næringsavfall: Avfall fra offentlige og private virksomheter, institusjoner o.l. 
s) Oppsamlingsenhet: Beholder, stativer eller tilsvarende, samt container for 

oppsamling og oppbevaring av kildesortert husholdningsavfall. 
t) Privat veg: Veg som ikke vedlikeholdes av det offentlige og som ikke er åpen 

for allmenn ferdsel.  
u) Renovatør: Person som betjener renovasjonsbil og som foretar tømming av 

oppsamlingsenheter. 
v) Seksjonering: Seksjonert eiendom eller seksjonert del av bygning med 

selvstendige boenheter. 
w) Selvstendig boenhet i bygning som ikke er seksjonert: Selvstendig bolig med 

eget kjøkken og bad/wc og med egen inngang uten å måtte gå gjennom 
annen bolig. Inntil tre hybler med felles kjøkken regnes som en selvstendig 
boenhet. Mer enn tre hybler som deler felles kjøkken regnes som en boenhet 
pr tre hybler. 

x) Standplass: Sted for plassering av oppsamlingsenhetene. Det kan være 
registrert flere standplasser på en eiendom. Flere abonnenter kan ha felles 
standplass. For alternativ avfallsløsning er standplass det sted der avfallet 
fysisk hentes av VKR. 

y) Manuell transportveg: Transportveg eller adkomst for manuell transport av 
avfall fra standplass til renovasjonsbil. 

z) Tømmekalender: Plan for henting av kildesortert husholdningsavfall i 
henteordningen, som bl.a. angir tømmehyppighet.  

æ) Tømmerutine: Rutine for tømming av kildesortert husholdningsavfall i hente-
ordningen.  

 
VKR kan gi ytterligere utdypinger eller definisjoner av aktuelle ord og begreper på 
hjemmeside eller lignende.  

Kapittel 2. Kommunal renovasjonsordning  

§ 6. Generelt  

Den kommunale renovasjonsordningen består av en henteordning og en bringeordning. 
VKR bestemmer til enhver tid hvilke avfallstyper som omfattes av henteordningen og av 
bringeordningen.   
Alle abonnenter plikter å delta i den kommunale renovasjonsordningen. Abonnenten 

plikter uten opphold å melde fra til VKR vedrørende eventuelle endringer i abonnements-

forholdet eller manglende eller feilaktige opplysninger i forhold til renovasjonsordningen. 

Leietager av eiendommer som omfattes av forskriften plikter å etterleve de ordninger, 
som er etablert for gjennomføring av forskriftenes bestemmelser. 
 
På eiendommer hvor det er en eller flere eiere, og en eller flere leietagere, skal eier 
etablere nødvendige tilsyns- og samarbeidsordninger for å sikre at forskriftenes krav 
etterleves.  
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§ 7 Kommunenes ansvar for henteordning 

Kommunene har en lovpålagt plikt til å samle inn husholdningsavfall. Innsamlingen skal 
gjennomføres slik at belastningen for omgivelsene blir så liten som mulig bl.a. med 
hensyn til støy, støv, lukt, trafikk og lignende. Renovatørenes arbeidsmiljø skal også 
ivaretas. 
 
Husholdningsavfall som er omfattet av henteordningen skal være kildesortert av 
abonnentene etter anvisning fra VKR. 
 
VKR skal årlig utarbeide tømmekalender for henteordningen som offentliggjøres for alle 
abonnenter på VKR sin hjemmeside eller tilsvarende. Avfallet i henteordningen skal 
hentes i henhold til gjeldende tømmekalender. 

§ 8. Kommunenes ansvar for bringeordning  

Kommunen skal sørge for hensiktsmessige bringeordninger for husholdningsavfall som 
på grunn av sin type, størrelse, tyngde eller lignende. ikke er omfattet av 
henteordningen.  
 
Husholdningsavfall som omfattes av bringeordningen skal leveres på riktig mottaks-
anlegg eller oppsamlingsenhet. Dette kan være miljøpunkt, miljøtorg, fjellcontainer eller 
miljøstasjon. Ved levering plikter abonnenten å overholde de leveringsbetingelser som er 
fastsatt av Kommunene eller VKR.  
 
Husholdningsavfall som er omfattet av bringeordning, skal med unntak av fjellcontainere, 
være kildesortert. Det er ikke tillatt å plassere avfall utenfor oppsamlingsenheter for 
bringeordningen.  

Kapittel 3. Gjennomføring av Henteordningen  

§ 10. Kildesortering av husholdningsavfall 

VKR skal legge til rette for kildesortering av husholdningsavfall i henhold til nasjonale og 
lokale retningslinjer. 
 
Abonnentene plikter å sortere avfallet sitt i henhold til de anvisninger som VKR til enhver 
tid gir. 
 
 
VKR skal til enhver tid ha oppdatert informasjon om krav til sortering av 
husholdningsavfallet på sin hjemmeside. VKR skal veilede abonnenten i spørsmål 
vedrørende renovasjonsordningen og denne forskrift, inklusive veiledning om 
kildesortering. 

§ 11.Oppsamlingsenheter og standplass/plassering 

§ 11-1. Eierforhold, anskaffelse, vedlikehold og størrelse oppsamlingsenheter 

Oppsamlingsenhetene eies av VKR. For nedgravde løsninger gjelder §12-2. 
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Oppsamlingsenhetene plasseres av VKR hos abonnentene og registreres på den 
enkelte eiendom. Oppsamlingsenhetene skal ikke flyttes eller overføres til en annen 
eiendom ved endringer i eier- eller festeforhold.  
 
VKR har ansvar for: 
 

- Anskaffelse av oppsamlingsenheter, deriblant lagerhold, reservedeler, utlevering 
mm. 

- Normalt vedlikehold, oppgradering, utskifting o.l. av oppsamlingsenheter 
- Fastsette type og størrelse på oppsamlingsenheter 
- Eventuelt bestemme felles oppsamlingsenheter for flere abonnenter og evt. 

pålegge økt eller redusert størrelse på oppsamlingsenhet  
 
Abonnenten kan velge økt størrelse på oppsamlingsenheten mot tillegg i gebyr. 
 

§ 11-2. Standplass (sted for plassering av oppsamlingsenhet) og manuell transportveg 
(adkomst) 

Standplassen 
 
Standplassen skal ha en plassering og være utformet slik at den sikrer en hensikts-
messig, brannsikker, helsemessig og hygienisk oppbevaring og henting av husholdnings-
avfall.  
 
Standplassen skal plasseres og utformes slik at den: 

- Ikke gir hygieniske ulemper  
- Er lett tilgjengelig for renovatør/renovasjonsbil  
- Har et stabilt, plant og fast underlag og står på bakkenivå fritt for vannansamling 
- Har et tilstrekkelig areal for plassering og håndtering av oppsamlingsenhet 
- Reduserer konsekvenser av evt. brann i oppsamlingsenheten til et minimum 
- Oppbevaring eller tømming ikke påvirker husdyr og annen virksomhet på 

eiendommen  
- Ligger nærmest mulig kjørbar veg, dvs. at manuell transportveg blir minst mulig 

og ikke overstiger 15 meter. 
- I størst mulig grad er universelt utformet.  

 
Oppsamlingsenheter for flere abonnenter på samme eiendom skal plasseres samlet på 
samme standplass. 
 
Der forholdene ligger til rette for det kan VKR pålegge flere abonnenter på flere 
eiendommer å etablere og bruke en felles standplass og/eller felles oppsamlingsenheter. 
 
Manuell transportveg 
Den manuelle transportvegen mellom standplass og kjørbar veg skal utformes slik at den 
manuelle transporten av oppsamlingsenheten kan skje på forsvarlig og hensiktsmessig 
måte. VKR kan gi nærmere retningslinjer eller krav til utforming av manuell transportveg.  
 
Privat vei - Plassering av standplass  
VKR kan tillate at standplassen plasseres langs en privat veg.  
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Privat veg skal være kjørbar og må tilfredsstille gitte minimumskrav fastsatt av 
Kommunene eller VKR. VKR skal til enhver tid ha oppdatert informasjon om 
minimumskrav for bruk av privat veg på sin hjemmeside.  
 
Ved tvist om en veg er kjørbar i tråd med VKR sine krav, er VKR sitt syn avgjørende. 
VKR har ikke ansvar for skade på og vedlikehold av privat veg, standplass eller 
tilsvarende med mindre det kan påvises uaktsomhet. 
 
Abonnentens ansvar - plassering og vedlikehold av standplass og manuell transportveg  
Abonnenten er ansvarlig for at kravene til standplass og manuell transportvei er oppfylt.  
 
Abonnenten er også ansvarlig for renhold, rydding og vedlikehold av standplass for 
oppsamlingsenhetene og for manuell transportveg.  
 
Om vinteren skal abonnenten sørge for at det er utført vintervedlikehold av standplassen 
og manuelle transportvegen bl.a. med brøyting og strøing. Brøyting og strøing må 
utføres slik at vegen og hentestedet er fremkommelig for renovasjonsbil og er sikker for 
renovatøren. 
 
VKR kan kreve dekning av ekstrakostnader som følge av at  abonnenten ikke etter-
kommer pålegg om vedlikehold. 
 
Utfyllende retningslinjer 
VKR kan gi utfyllende retningslinjer med krav til standplass, til manuell transportveg og til 
bruk av privat veg.  
 

§ 11-3. Avfallsrom, avfallshus eller lignende 

Ved innendørs oppsamling av avfall skal oppsamlingsenhet plasseres i eget avfallsrom.  
Lukket avfallsrom skal ha tilstrekkelig belysning.  
 
Eventuell bruk av avfallsrom og utendørs avfallshus skal tilrettelegge for hensiktsmessig 
og forsvarlig sortering, oppbevaring og henting av avfallet. Utformingen av avfallsrom og 
avfallshus skal ikke på noen måte være til ulempe for renovatøren ved tømming. 
 
Avfallsrom må til enhver tid være tilgjengelig for renovatør for henting av avfall.  
 
Avfallsrom og avfallshus skal være godkjent av VKR. 
 
VKR kan gi nærmere retningslinjer med krav til utforming av avfallsrom og avfallshus.   
 

§ 11-4. Bruk av oppsamlingsenheter 

Krav til bruk 
Oppsamlingsenhetene skal kun benyttes til oppsamling av husholdningsavfall som har 
oppstått i egen husholdning. 
 
Oppsamlingsenhetene skal kun benyttes til kildesortert husholdningsavfall og restavfall. 
 
Oppsamlingsenhetene skal ikke benyttes til husholdningsavfall som pga. type, størrelse, 
tyngde o.l. ikke omfattes av henteordningen. 
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Oppsamlingsenhetene skal ikke benyttes til avfall som kan utsette renovatøren for fare 
og ulempe. 
 
Alt avfall skal emballeres tilstrekkelig for å unngå lukt, avrenning, støvplager, skader og 
lignende ulemper. 
 
Oppsamlingsenhetene skal bl.a. ikke benyttes til farlig avfall, EE-avfall, flytende avfall, 
smittefarlig avfall, avfall av større metallgjenstander, sand -, stein -, jord - og lignende 
avfall, hageavfall, bygge- og rivningsavfall, varmt avfall, etsende avfall, eksplosivt avfall 
og selvantennende avfall.  
 
Oppsamlingsenheten skal ikke fylles mer enn at den lett kan lukkes. 
Oppsamlingsenheten skal ikke pakkes hardere enn at den lett kan tømmes.  
 
Det er ikke tillatt å sette avfall utenfor oppsamlingsenhetene. VKR kan likevel bestemme 
at enkelte avfallstyper kan leveres på annen måte, f.eks. kildesortert plast i sekk. 
Abonnenten må selv levere ekstra eller overskytende avfall til annet godkjent mottak for 
eksempel til miljøstasjon.   
 
Abonnentens særlige ansvar  
Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar 
med denne forskrift. 
 
Abonnenten er ansvarlig for renhold av oppsamlingsenhetene. På vinterstid er 
abonnenten ansvarlig for at avfallet i oppsamlingsenhetene ikke er frosset fast og at de 
lett lar seg tømme. 
 
Om en oppsamlingsenhet blir ødelagt eller utslitt skal abonnenten varsle VKR om dette 
slik at oppsamlingsenheten blir skiftet ut eller reparert. Oppsamlingsenheter som er 
bortkomne eller ødelagt som følge av feilaktig eller hardhendt bruk skal erstattes av 
abonnenten. 
 
Abonnenten er ansvarlig for skader som følge av feilaktig, hardhendt eller annen unormal 
bruk utover normal slitasje som følge av vanlig bruk.  VKR kan kreve dekning for 
kostnader til manglende renhold eller skader dersom abonnenten ikke etterkommer 
pålegg om dette. 
 
Endringer av krav til bruk  
VKR kan løpende foreta endringer i bestemmelsene om avfallstyper og bruk av 
oppsamlingsenhetene bl.a. i tråd med gjeldende regelverk og lokale bestemmelser. Alle 
endringer i bestemmelsene om bruk av oppsamlingsenhetene skal varsles i rimelig tid før 
endringen trer i kraft dersom det er mulig og kunngjøres på VKR sin hjemmeside. 

§ 12. Alternative avfallsløsninger 

§ 12-1 VKR sine oppgaver  

VKR kan godkjenne, gi pålegg om eller foreta annen saksbehandling av alternative 
løsninger for innsamling av husholdningsavfall. 
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§ 12-2. Etablering av nedgravde avfallsløsninger e.l 

Borettslag, sameier eller andre større boenheter kan søke VKR om å etablere nedgravde 
avfallsløsninger e.l. 
 
VKR skal godkjenne løsningen før den tas i bruk. Godkjenning forutsetter at det 
utarbeides skriftlig kontrakt mellom VKR og søker eller ansvarlig utbygger.  
 
Søknad om nedgravde løsninger er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Dette er 
abonnentens eget ansvar. 

§ 13. Hjemmekompostering og kompostering i våtgjødselkjeller 

Abonnenter som ønsker å foreta hjemmekompostering av organisk husholdningsavfall, 
eller gårdsbruk med aktivt husdyrhold som ønsker å benytte egen våtgjødselkjeller til 
kompostering, må sende en skriftlig søknad til VKR og inngå en skriftlig kontrakt med 
VKR.  
 
Abonnenter som hjemmekomposterer må selv anskaffe og bekoste kompostbeholder og 
annet nødvendig utstyr.  
 
Søknad om hjemmekompostering skal dokumentere at: 

- Abonnenten har kunnskaper om kompostering i form av kurs eller annen 
opplæring. 

- Komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte  
- Det benyttes kompostbeholder som har egnede egenskaper 
- Tillatelse fra eventuell annen offentlig myndighet er innhentet.   

 
VKR kan vurdere redusert avfallsgebyr for abonnenter som hjemmekomposterer eller 
benytter våtgjødselkjeller hele året. VKR kan i tillegg til den skriftlige kontrakt angi 
ytterligere krav til kompostering på sin hjemmeside. 

Kapittel 4. Renovasjonsgebyrer 

§ 14. Renovasjonsgebyr 

Abonnenter som omfattes av forskriften og den kommunale renovasjonsordningen skal 
betale renovasjonsgebyr.  
 
Kommunen skal årlig fastsette gebyr (gebyrregulativ) med betalingssatser som dekker 
alle kostnadene som VKR har med renovasjonsordningen.  
 
Abonnementstype avgjøres av kommunens matrikkelføring for eiendommen. Endring av 
gebyr på grunn av endret bruk, krever vedtak om bruksendring etter plan og 
bygningsloven. Kommunen kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon. 
 
Ved registrering av ny abonnent eller ved endring av eksisterende abonnement blir nytt 
gebyr regnet ut fra den første i måneden etter at ny abonnent eller endringen er 
registrert.  
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For nybygg inntrer gebyr 1 år etter at igangsettingsløyve er gitt. Det kan søkes om 
utsettelse, i søknaden skal det dokumenteres at bygningen ikke er tatt i bruk.  

 
Kommunen kan kreve tilleggsgebyrer for abonnement som ønsker eller krever endringer 
av sitt abonnement utover standardabonnement, for eksempel i form av økt størrelse på 
oppsamlingsenhet. 

§ 15. Gebyrdifferensiering 

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning, kan VKR innføre 
differensierte gebyrsatser. 

§ 16. Innkreving av gebyr 

Kommunen krever inn renovasjonsgebyr iht. gjeldende gebyrregulativ og gjeldende 
lovverk. 

§ 17. Midlertidig fritak fra renovasjonsordningen og mulighet for redusert gebyr 

VKR kan etter skriftlig søknad når særlige grunner foreligger gi fritak fra lovpålagt 
innsamling av husholdningsavfall for en tidsbegrenset periode.   
 
VKR kan gi fritak fra plikten til å betale gebyr i fritaksperioden. 
 
Abonnent plikter å gi VKR umiddelbar beskjed dersom forholdene endres i 
fritaksperioden. 

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser 

§ 18. Tilsyn  

VKR fører tilsyn med bestemmelsene i denne forskriften.  
 
Kommunen eller VKR kan foreta kontroll av renovasjonsordningen. Kontrollen kan for 
eksempel skje ved tømming, kontroll av kompostering eller ved annen kontroll.  

§ 19. Unntak 

Styret i VKR kan i særlige tilfeller og etter skriftlig søknad gjøre unntak fra en eller flere 
av bestemmelsene i forskriften.  

§ 20. Klage 

VKR treffer de vedtak som er nødvendige for å gjennomføre forskriften.  
 
Enkeltvedtak truffet med hjemmel i forskriften kan påklages etter forvaltningslovens 

regler. VKR skal opplyse abonnenten om klageadgang på enkeltvedtak.  
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Klage på enkeltvedtak skal sendes til VKR. 

Dersom VKR opprettholder vedtaket oversendes klagen til en særskilt klagenemnd.  
Klagenemnda er oppnevnt av selskapets representantskap som representerer VKR sine 

eierkommuner. 

Klagenemda sine vedtak kan ikke påklages.  

§ 21. Sanksjoner og straff 

Ved overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften eller vedtak fattet i henhold til 
denne forskriften, kan VKR sørge for gjennomføring av nødvendige tiltak.  
 
Ekstrakostnader forbundet med slike tiltak må betales av abonnenten etter selvkost. 

§ 22. Forhold til annen lovgiving (helseforskrifter) 

Denne forskriften griper ikke inn i helselovgiving eller i lokale helsemyndigheters 
mulighet til å fastsette vilkår som sikrer forsvarlig og hygienisk oppbevaring og 
håndtering av husholdningsavfall.  

§ 23 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra vedtaksdato.  
 
Samtidig oppheves: 
 

- Forskrift for husholdningsavfall og slam for kommunene i Valdres,  
vedtatt i 2007 og 2008 i eierkommunene i VKR 

 

 

 

 


