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Høring av ny renovasjonsforskrift 
 
IRIS SALTEN IKS legger på vegne av eierkommunene Beiarn, Meløy, Gildeskål, Bodø, Saltdal, 
Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy forslag til ny lokal renovasjonsforskrift for alle 
ovennevnte kommuner ut på høring etter reglene i forvaltningslovens § 37. 
 
Eventuelle merknader må sendes skriftlig. Dette kan du sende inn per e-post eller per post. 
Innspill per e-post skal sendes til iris@iris-salten.no og merk e-posten med «Innspill 
Høringsnotat ny renovasjonsforskrift». 
 
Innspill per brev skal sendes til: 
 
IRIS Salten IKS 
Postboks 6094  
8031 Bodø  
 
Høringsfristen settes til 13.januar 2023. 
 
Spørsmål knyttet til den nye renovasjonsforskriften kan rettes direkte til IRIS SALTEN IKS per 
e-post iris@iris-salten.no  
 
 
BAKGRUNN 
Våre eierkommuner har delegert det kommunale ansvaret for renovasjon til Iris Salten IKS 
gjennom selskapsavtalen og renovasjonsforskriften. Renovasjonsforskriften er et styrende 
dokument som legger overordnede føringer for hvordan vi utfører vårt oppdrag.  
 
Avfallsbransjen er i en rivende utvikling, hvor materialgjenvinning, sirkulærøkonomi og nye 
forpliktende lokale nasjonale bærekraftmål setter nye krav til våre tjenester. Dette skal være 
forankret i den lokale renovasjonsforskriften. 
 
I arbeidet med den nye forskriften, har vi støttet oss på andre renovasjonsselskaper som 
nylig har endret sin forskrift, samt juridisk bistand fra Samfunnsbedriftene og Deloitte. 
 
 
OM RENOVASJONSFORSKRIFTEN 
Vår gamle forskrift ble sist endret og vedtatt i 2017, og var et dokument som var et 
overordnet dokument, men som også delvis fungerte som en veileder for saksbehandling på 
noen punkter.  
 
Renovasjonsforskriften er nå formet som et overordnet dokument, hvor detaljer rundt drift 

og praktisering av løsninger beskrives i en veileder. Veilederen skal fungerer som en støtte i 

vår saksbehandling, men også som informasjon til våre kunder. Når veilederen er utarbeidet, 

skal denne godkjennes av styret i Iris Salten IKS, ref. advokat i Samfunnsbedriftene. 

I prosessen rundt utarbeidelse av veilederen, vil kommuneadministrasjonen involveres. 
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Følgende tema er tatt inn i den nye forskriften: 

• Materialgjenvinning og Ombruk er presisert. 

• Fritidsrenovasjon er tatt inn i flere paragrafer. 

• Lovpålagt samtykke til innsamling av husholdningsavfall utenom den kommunale 

renovasjonsordningen er tatt inn i kapittel 4.  

 

 

 

 

Tema fritidsrenovasjon er beskrevet i §1-5, §2-8, §3-2: 
§ 1-5. Definisjoner  
 

3. Boenhet: Bolig, leilighet, hybel, fritidsbolig og hytte, samt fast plassert mobil enhet 
på godkjent oppstillingsplass. Enheten skal gi rom for matstell og hvile, samt at 
bofunksjonen skal være sentral. 

10. Fast plasserte mobile enheter: Campingvogner og andre mobilenheter, med eller 
uten tilbygg, som står fast plassert på godkjente oppstillingsplasser i over tre 
måneder per år.  

12. Fritidsabonnement: Enhver boenhet hvor det ikke er fast helårlig bosetting, men 
samtidig innredet for hvile og matstell, har minimum ett fritidsabonnement. 

 
15. Husholdning: Alle typer bolig med privat hushold, også boliger som ikke benyttes 

regelmessig, herunder hytter og fritidshus m.m. 
 

§ 2-8.  Fritidsrenovasjon 
Denne forskriften omfatter også eiere av hytter og andre enheter som brukes som 
fritidseiendom, samt fast plasserte mobile enheter på godkjent oppstillingsplass.   
 
Seterhus, skogshusvære og lignende som i hovedsak benyttes i utøvelsen av 
stedbunden næring, omfattes ikke av denne forskriften. Næringsutøvelsen må kunne 
dokumenteres.  
 
Fritidsabonnenter skal levere sortert husholdningsavfall til den løsning som Iris Salten 
oppretter til formålet. 

 
§ 3-2. Gebyrplikt 

Alle eiere av boenhet, jf. Forskriften §1-5 punkt 3, omfattes av renovasjonsordningen 
og har gebyrplikt etter denne forskriften.  
Gebyrplikten inntrer fra det tidspunktet boenheten er tatt i bruk eller når 
bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Eier eller 
fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter straks å melde fra til Iris 
Salten dersom eiendommen ikke er registeret. 
 
Gebyrplikt Boligabonnement 
Enhver boenhet utgjør minst ett boligabonnement. Abonnenten skal betale gebyr for 
hver boenhet jfr. §1-5.  
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Gebyrplikt Fritidsabonnement 
Enhver boenhet hvor det ikke er fast helårlig bosetting utgjør minst ett 
fritidsabonnement. Gebyrplikten for fast plasserte mobile enheter tilligger eier av 
godkjent oppstillingsplass.  
En boenhet med boligabonnement som har stått ubebodd i seks måneder, kan etter 
søknad bli omklassifisert til fritidsabonnement. 

 
 
 
 
Lovpålagt samtykke til innsamling av husholdningsavfall utenom kommunal renovasjons-
ordning er tatt inn i kapittel 4.  
 
 
Kapittel 4 – Samtykke til innsamling av husholdningsavfall utenom kommunal 
renovasjonsordning  
 
§ 4-1. Søknad om samtykke, vilkår, mv.  

Etter forurensingsloven § 30 tredje ledd skal ingen samle inn husholdningsavfall uten 
kommunens samtykke. Det er Iris Salten som etter delegert myndighet gir samtykke 
til innsamling av husholdningsavfall utenom kommunal renovasjonsordning, jf. 
forskriften § 1-3. Forbudet omfatter også transport fra eiendommen til 
gjenvinningsstasjon når dette utføres av en profesjonell aktør. 
 
Iris Salten kan gi samtykke til innsamling av husholdningsavfall, for eksempel ved 
utleie av container, når følgende vilkår er oppfylt:  

 
a) Kvalifikasjonskrav: 

Den som skal samle inn husholdningsavfall må være et godkjent foretak. 
Virksomheten må være skikket til å foreta og gjennomføre den innsamling det gis 
tillatelse til.  
 

b) Krav til utførelse av oppgaven, rapportering mm.:  
Innsamling av husholdningsavfall skal skje i henhold til forurensningsloven og 
øvrig relevant regelverk. 
 
Alt innsamlet husholdningsavfall skal transporteres til godkjent mottak uten 
ugrunnet opphold.  
Den som samler inn husholdningsavfall skal rapportere hvilke husholdnings-
avfallstyper som samles inn og omfanget av innsamlingen. Rapportering gjøres til 
Iris Salten, som i avtalen kan fastsette krav til hvordan rapportering skal skje.  
 
Samtykket kan ikke overdras til annet rettssubjekt. Samtykkemottaker er 
ansvarlig for eventuell skade virksomheten påfører tredjepart under utførelse av 
innsamling som det er gitt samtykke til.   
 

c) Krav til søknad og dokumentasjon: 
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Søknad skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om søker og utførelse 
som gitt i egne retningslinjer.  
 
Søknad skal inneholde en forsikring om at søker vil overholde de krav som er 
fastsatt i denne forskriftens § 4-1 bokstav b. 

 
Vedtak om samtykke skal være skriftlig og det skal inngås skriftlig avtale mellom Iris 
Salten og samtykkemottaker. Samtykket gjelder i fem år fra vedtaksdato, dersom ikke 
annet er fastsatt i vedtaket.  
 

§ 4-2. Avslag på søknad om samtykke  
Selv om vilkårene for samtykke etter § 4-1 er oppfylt, kan Iris Salten avslå søknaden 
dersom Iris Salten sin mulighet for økonomisk og rasjonell drift reduseres.  
 

§ 4-3. Tilbakekalling av samtykke   
Iris Salten kan trekke samtykket tilbake dersom:  

a) Innsamling, behandling og rapportering ikke skjer i henhold til vedtak, avtalen 
og gjeldende regelverk.  

b) Forutsetningene for samtykket blir endret slik at innsamling i regi av 
samtykke-mottaker reduserer Iris Salten sin mulighet for økonomisk og 
rasjonell drift.  

c) Endringer i offentlige regler og krav som har betydning for tildeling av 
samtykke.  

d) Det foreligger forhold hos samtykkemottaker som ville gitt grunnlag for 
avvisning etter forskrift om offentlige anskaffelser § 9-5 (2) og (3).  

 
§ 4-4. Behandlingsgebyr  

Iris Salten kan kreve gebyr for behandling av søknader om samtykke jf. §4-1, etter 
denne forskriften. Gebyret skal ikke overstige kostnadene Iris Salten har knyttet til 
saksbehandling og kontroll av søknaden 

 
§ 4-5. Tilsyn (kontroll) med samtykkemottaker   

Iris Salten kan føre tilsyn med og kontrollere at virksomheter som har fått samtykke 
til innsamling av husholdningsavfall oppfyller avtalen og håndterer 
husholdningsavfallet i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
Dersom det ved tilsynet avdekkes forhold som tilsier brudd på forurensningslovens 
øvrige bestemmelser om forurensing, skal Iris Salten melde fra til kommunen som 
forurensningsmyndighet.  
 
Iris Salten kan kreve gebyr for gjennomføring av tilsyn etter første ledd som skal sikre 
at forskriften eller vedtak med hjemmel i forskriften blir fulgt. Gebyret skal ikke 
overstige kostandene Iris Salten har i tilknytning til gjennomføring av tilsynet. 
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Tidsplan frem mot godkjenning av ny forskrift 

• Forskriften legges frem for høring med høringsfrist på seks uker fra 2.desember 2022 

• Februar 2023 - orientering til eierne eiermøte i februar om resultat fra høringen. 

• Mars 2023 – styret i Iris Salten IKS vedtar forskriften fremlagt for eierne hvor 
høringsuttalelser er innarbeidet.  

• Mai 2023 – Forskriften godkjennes i representantskapsmøte. 

• Juni 2023 – Forskriften godkjennes i kommunestyrene. 

• Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend og publiseres i Lovdata. 
 


