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Forord

« Med fritidseiendom menes fast eiendom med bygning som benyttes for fritidsmål,

fo r eksempel hytte eller landsted1» . Eiendommene ligger både spredt og samlet, har

høyst f orskjellig standard og adkomstforhold og ligger i både regulert e og uregulert e

områder. Enkelte fritidseiendommer be nyttes svært sjelden og sesongbetont, mens

andre benyttes hyppig og j evnt over hele året. Fritidseiendommer brukes av eiere

selv, noen leies delvis ut, mens andre kun er for utleie. Brukere av fritidseiendommer

er bosatt i ulike deler av landet. Både avfal lssammensetning og avfallsmengder

varierer betydelig gjennom året og avhenger sterk t av eiendommens standard .

Mens Hamarregionen kildesorterte siden 80 - tallet , måtte store deler av landet vente

på innføring av nye avfallssystemer. Befolkningsrike områder som Akershus og Oslo

fikk ikke innført kildesortering før for kun noen få år siden. Dette resulterte i at det ble

vanskelig å innføre kildesortering på hytterenovasjon for ti år siden. Situas jonen har

endret seg. I store deler av landet er det innført kil desortering, befolkningen er blitt

mer opptatt av miljøet , og hytteeiere har begynt å etterlyse kildesortering mens de

oppholder seg på fritidseiendommen.

Tiden er blitt moden for å innføre kildesortering for fritidseiendommer i kommunene

Ringsaker, Løten , Hamar og Stange.

1 K ilde: Skatteetaten
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Sammendrag

Dagens ordning og utfordringe r

Si rkula IKS utreder fra mtidig utforming av fritidsrenovasjonen. Dette medfører at det

evalueres hvordan det skal sortere r es og samle s inn avfall fra fritidsrenovasjonen i

kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten. I a vfallsplanen 2013 - 2020 er det

forankret at andelen restavfall fra fritidsrenovasjonen skal reduseres betydelig. Målet

er i samsvar med generelle nasjonale og internasjona le krav, samt i henhold til

innspill fra brukere som etters pør større grad av kildesortering også når de er på

hytte eller fritidsboliger. For at Sirkula skal kunne imøtekomme kravet i avfallsplanen

er det behov for tiltak.

Plukkanalyser viser at det kun e r 36% restavfall i konteiner ne for restavfall. De

resterend e 64% kan kildesorteres.

Dagens ordning for fritidsrenovasjon består i hovedsak av enkeltstående konteinere

til restavfall. Disse er plassert på et tjuetalls forskjellige plasser i fjellet. Flere a v

konteinere er plassert langt inne i fjellet , som gir vans kelig e og tidskrevende

adkomstforhold. T il tider er det utfordrende å beregne fyllingsgrad . Resultatet er mye

«tomkjøring» , eller overfylte konteinere som oppstår særlig i «høysesongen» . Noen

av returpunktene har også k onteinere til treverk og metall. F å e ller ingen plass har

løsninger for å sortere ut papir emballasje , matavfall, plast og glass/ metallemballasje.

Dagens tradisjonelle konteinerløsning byr på forskjellige utfo rdringer som vi ønsker å

vurdere tiltak for å utbedre. Dette er blant annet utfordri nger ved rørende estetikk,

forsøpling, universell utforming og bruk av andre enn eiere til fritidseiendommer . Med

sist nevnte menes blant annet private husholdninger og næri ngsvirksomheter.

En annen utfordring er at det er stort press på renovasjonsordning en i kortere

perioder, mens det i andre perioder er rolig. Dette er ved høytider og ferier hvor

presset på konteinere og den ubemannede gjenvinningsstasjonen på Sjusjøen er

høyest.

Forslag til tiltak

Prosjektgruppen har kommet frem til ett forslag til løs ning som innebærer å innføre

full kildesortering for fritidsrenovasjonen. For å få en gjennomførbar og driftseffe ktiv

løsning som samtidig tar høyde fo r krav til universell utforming og estetikk foreslås
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det at det utarbeides færre, men større avfallsplasser med nedgravde avfall 

systemer. Disse skal plasseres i områder slik at det er naturlig for hytteeiere og 

passere til og fra hytte. Tiltaket vil medføre at de fleste brukere vil få lengre vei til sitt 

returpunkt.  Selve returpunktet vil være bedre utformet og gi mulighet til å kildesortere 

avfallet. Det er videre tenkt å fjerne konteinere for treverk og metall. Dette er en 

tilbudt som noen få hytteeiere nyter godt av mens kostnaden deles av alle. Her ser vi 

også at løsningen misbrukes av håndverkere som kaster sitt næringsavfall «gratis». 

Slikt avfall kan fraktes til den ubemannede gjenvinningsstasjonen på Sjusjøen eller 

på våre ordinære gjenvinningsstasjoner.  

Ved å begrense innkaståpningen i de nedgravde avfallsløsningene slik at disse er 

tilpasset avfallet som skal kastes vil det kunne reduseres faren for feil sortering, 

kasting av større gjenstander og misbruk. Dette i kombinasjon med en fin estetisk 

utforming på returpunktet gir av erfaring mindre utfordringer med forsøpling og 

hærverk.  

Det må også vurderes å gjennomføre en oppgradering av den ubemannede 

gjenvinningsstasjon på Sjusjøen for å kunne takle pågang i høysesongen. 

Konsekvens for brukeres 

Endring av dagens løsning vil gi brukerne en annen opplevelse med tjenesten. Ved 

at vi sentraliserer returpunktene vil det bli lengre avstand for å kaste avfallet. Det vil 

kunne medføre en endring for brukeren i hvordan avfall håndteres på 

fritidseiendommen. Det vil trolig bli mer mellomlagring av avfall på fritidseiendommen 

enn det som antas gjøres i dag. På den andre siden vil tilbudet om kildesortering bli 

vesentlig utvidet og avfallspunkter blir oppgradert. Erfaringer fra andre kommuner 

som allerede har innført denne endringen er gode, da brukerne aksepterer lengre 

kjøreavstand hvis tilbudet er bedre og godt tilrettelagt. 

En eventuelle oppgradering av den ubemannede gjenvinningsstasjonen på Sjusjøen 

vil føre til bedre trafikkflyt inne på plassen. Dette vil medføre en bedre sikkerhet til 

brukerne. Ved den ubemannete gjenvinningsstasjonen skal det også tilrettelegges til 

full kildesortering med nedgravde avfallsløsninger. Det bør også vurderes å sette av 

en plass til ombruk av avfall. 
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Innledning

Norsk avfallspolitikk skal legge til rette for høy utnyttelse av ressursene i avfallet og

trygg håndtering av farlig avfall. Det overordnede nasjonale målet er at avfall skal

gjøre minst mulig skade på mennesker og naturmiljø. Samtidig er det krevende å

etablere og drift e en fungerende fritidsrenovasjon. Dette skyldes ko nflikter med tanke

på arealbruk, dels dårlig vegsta ndard og store sesongvariasjoner i både avfall som

kastes og mengder avfall som produseres. Videre blir konteinere til fritidsrenovasjon

misbrukt av «gratispassasjerer» som i kke betaler gebyr til formålet. K onteinere kan

også brukes til annen type avfall e nn «avfall som oppstår under kjøkkenbenken2»

som skal leveres til gjenvinningsstasjoner, herunder bl.a. større gjenstander, trevirke,

EE - avfall og farlig avfall. Ovennevnte momenter bidra r til forsøpling og overfylte

konteinere ved avfallsplassen, og med fører en betydelig kostnad for opprydding sam t

at det gis et dårlig inntrykk av plassen.

2.1 Mål og visjoner

Alle bør bidra for at kommunale, n asjonale og internasjonale/ EØS - mål innen klima

og ressurshåndtering oppnås.

EUs rammedirektiv (Waste Framewor k

Directive) slår fast at avfallshierarkiet s kal

legges til grunn for nasjonal og lokal

avfallspolitikk, hvor avfallsreduksjon har

høyest prioritet .

Avfallshierarkiet er gjeldende for norsk

avfallspolitikk og er også førende for de

løsninger som iverksette s av Sirkula.

2 A vfall som oppstår under kjøkkenbenken : Matavfall, plastemballasje, restavfall, papir - , kartong - ,
drikkekartongemballasje, glass - og metallemballasje.
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EUs Sirkulærøkonomi bygger på

kretsløpsfilosofien der avfallsprodukter

gjenvinnes og går inn i kretsløpet for ny

produksjon. Samtidig skal miljøgifter tas ut.

Sirkulærøkonomiens mål og rammevilkåret er blitt et viktig tema både nas jonalt, i

EØS og internasjonalt. En bærekraftig utvikling mot 2050 er avhengig av en

omstilling der samfunnet oppnår økt økonomisk vekst og velferd, samtidig som

ressursbruk og klimaut slipp reduseres.

Plukkanalyse 2016 for fritidsrenovasjon; Benstigen og Molok 5000 liter fra Stange

Avfallsplan en 2013 - 2020 for Hamar, Løten , Ringsaker og Stange kommune sier

«Hamarregionen skal ha en bærekraftig og kostnadseffektiv avfallshåndtering,

fornøyde avfallskunder, s amt unngå for søpling».

N oen sentrale mål i Avf allsplanen følger av dette som også er gjeldende innen

fritidsrenovasjon :

Andel restavfall fra fritidsbebyggelse skal reduseres betydelig.

Utslippet av klimagasser på grunn av avfallshåndteringen skal reduseres i forhold

til dagens nivå fram mot 2020.
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➢ Estetiske forhold skal ivaretas ved utarbeidelse av løsninger for renovasjon. 

➢ Kundetilfredsheten skal være bedre enn gjennomsnittet for de kommuner og 

selskaper som deltar i Avfall Norges benchmarking. 

➢ Eksisterende anlegg og oppsamlingsløsninger skal tilfredsstille kravene til 

universell utforming innen 2015. 

➢ Gebyrene skal være lavest mulig med utgangspunkt i oppfyllelse av mål i denne 

planen, og ikke høyere enn gjennomsnittet i de kommuner/ selskaper som deltar i 

Avfall Norges benchmarking. 
 

Abonnenter av fritidsrenovasjon har ofte begrenset tilgang til kildesortering og tvinges 

dermed til å kaste avfall, som ellers hadde blitt kildesortert, som restavfall. 

Tilgjengelighet av gjenvinningsstasjoner kan også være utfordrende for 

fritidsabonnenter. Dette på grunn av kjøreavstander og åpningstider. Forprosjektet 

fritidsrenovasjon skal vise muligheter på hvordan en kostnadseffektiv, målrettet og 

bærekraftig avfallshåndtering innen fritidsrenovasjon kan utformes.  

2.2 Prosjektgruppe og erfaringsutveksling 

For å oppnå gode framtidige løsninger innen fritidsrenovasjon er prosjektgruppen 

sammensatt av flere aktører inne fritidsrenovasjon. RagnSells besørger henting av 

avfallet både i fjellet, på Benstigen og de øvrige avfallspunkter for fritidsrenovasjon. 

Kun fritidsabonnenter som er tilknyttet vanlig henterute er ikke med på RagnSells’ 

henteruter. RagnSells opplever hvordan fritidsrenovasjon fungerer i det daglige. 

Vang og Løiten Almenning er ansvarlig for organisering av renovasjon i deres 

virkeområde, mens RagnSells gjennomfører selve hentingen av avfallet. Begge sitter 

med verdifull kunnskap og daglig kontakt med hytteeiere. Sirkula bidrar med 

overordnet kunnskap og daglig kontakt med abonnenter både innen fritidsrenovasjon 

og husholdningsavfall.  

Sommeren 2017 ble en rekke befaringer og møter gjennomført, slik at prosjektet 

høster fra «best mulig praksis». Herunder var det bl.a. et møte hos Mepex, som er en 

viktig rådgiver innen renovasjonsbransjen. To befaringer ble gjennomført sommer/ 

høst 2017.  Hos GLØR som bl.a. besørger fritidsrenovasjon på Kvitfjell og Hafjell, og 

hos Midt Gudbrandsdal Renovasjonsselskap som er ansvarlig for 9300 abonnenter 

innen fritidsrenovasjon og besørger bl.a. renovasjon på Kvamsfjellet.  
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Juridiske forhold og regelverk

Regelverket for fr itidsreno vasjon er det samme som for innsamling og behandling av

husholdningsavfall. Derav nevnes spesielt:

Forurensningsloven, § 30. Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern, § 1.b) formål er å sikre befolkningen mot

faktor er i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha

negativ innvirkning på helsen.

Avfallsplan 2013 - 2020 for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange k ommune,

Hedmark .

Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Hamar, Løten, Ringsa ker og

Stange kommuner, Hedmark, § 8. Renovasjon i områder med overveiende

fritidsbebyggelse og § 9. Renovasjon i områder med både bolig - og

fritidsbebyggelse . ( Det pågår e t arbeid om utarbeidelse av en Renovasjonsteknisk

norm, som også omfatter Renovasjon sf orskriften. )

Nåværende situasjon

Renovasjon for fritidseiendommen er , som for private husholdninger , et kommunalt

ansvar. Mens Sirkula IKS har fått i ansvar fra eierkommu nene å besørge

fritidsrenovasjon for Ringsaker og Stange kommune r , er Lø i ten Almenni ng og Vang

Almenning ansvarlig for å besørge fritidsrenovasjon i Løten og Vang Almenning.

Sirkula IKS ta r hånd om ø vrige fritidsrenovasjon i Løten og Hamar kommune r .

Avhengig av eiendommens plassering skjer oppsamling av avfallet på ulike måter,

enten gje nnom utplasserte beholdere/ konteinere på felles avfallsplasser eller

gjennom egne småbeholdere på hjul , som f or ordinære husholdninger. Sist nevnte er

utvalgte fritids b oliger som er plassert langs vanlige kjøre ruter for

husholdnings renovasjon.

4.1 Henteordnin g

Ordningen gjelder for fritidseiendom som er lokalisert nær eller i ordinær bebyggelse

med etablerte renovasjo nsruter for husholdningsavfall. Noen av eiendommene tilb ys

delvis kildesortering, slik som for ordinært husholdningsavf all. Avfallsutstyr,

t ømmef rekvens og tømmedager er lik ordinært husholdningsavfall p å denne ruten.
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Særlig etter at tilbud på kildesortering ved «småsamlere» ble fjernet, økte 

etterspørsel på kildesortering av hytteeiere betraktelig. Det ønskes likt tilbud på 

avfallshåndtering både hjemme og på fritidseiendommen. Noen fritidsabonnenter fikk 

derfor tilbud på bedre kildesortering. Dette har ført til en bedre kundetilfredshet blant 

disse. Gebyret for henteordningen er det samme som øvrige gebyrer for fjell- og 

fritidsrenovasjon. I Ringsaker kommune brukes gebyr kategori 1.  

4.2 Bringeordning 

Bringepunkter for fritidsrenovasjon er etablert i fjellet og øvrige områder som ikke er 

tilknyttet ruter for ordinært husholdningsavfall. Avfallsplasser skal kunne dekke 

behovet for et større antall fritidseiendommer, og er dermed i utgangspunkt relativt 

kostnadseffektive. Store byggeaktiviteter og etablering av nye fritidseiendommer har 

imidlertid ført til kapasitetsmangel i høytiden, som vinterferie og påske. Det er lite 

adgang til kildesortering for fritidsabonnenter. Noen abonnenter benyttet seg av 

ʺsmåsamlereʺ til kildesortering, fram til disse ble fjernet høsten 2016. I fjellet er det i 

hovedsak utplassert konteinere for restavfall, mens det er en beholderløsning der det 

er tilknyttet færre fritidseiendommer. Ved et bringepunkt i Stange er det etablert 

nedgravde beholdere for restavfall som er beregnet til fritidsrenovasjon. For å oppnå 

internasjonale, nasjonale og lokale mål om reduksjon av restavfall er det nødvendig å 

innføre kildesortering på fritidseiendommer.  

Felles avfallsplasser, særlig når disse er plassert nært ordinær boligbebyggelse og 

veier, kan medføre misbruk av andre enn hytteeiere. Store gjenstander fyller volumet 

i konteineren raskt opp, og skulle derfor ha blitt levert til gjenvinningsstasjoner.  

Videre kan det oppstå forsøplingsproblemer og lukt, som er skjemmende for 

nærmiljøet og ressurskrevende i opprydding.  Årstidsvariasjoner i avfallsmengder er 

svært forskjellige, slik at situasjoner med overfylte konteinere oppstår. I perioder med 

lite bruk av fritidseiendommen kan det derimot føre til ʺnesten tommeʺ konteinere 

som tømmes.  Avfallsplanens målsetninger om estetiske forhold, samt krav om 

universell utforming og reduksjon av klimagassutslipp er ikke ivaretatt på en god 

måte med dagens ordning.  
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4.3 Tilgang til gjenvinningsstasjo ner

Abonnenter for fritidseiendommer har lik adgang til gjenvinningsstasjoner som

husholdninger i en kommune og innenfor gjenvinningsstasjonens ordinære

åpningstider. Der kan det bl.a. leveres større gjenstander, EE - avfall og farlig avfall.

Fritidsabonnen ter har imidlertid behov for adgang til gjenvinningsstasjoner utover

ordinære åpningstider, i helgen og helligdager.

Benstigen er en ubetjent gjenvinningsstasjon som er etablert for fritidsabonnente ne

ved Sjusjøen. Observasjoner om misbruk ført e til etabler i ng av adgangskontroll i

2014 . Siden har problematikken med overfylte kont einere og forsøpling gått

betraktelig ned. Særlig i påsketiden er trafikksituasjonen ved Benstigen utfordrende .

Økt trafikk fører til utfordringen v ed noen tømmer, da renovasjonsbilen ikke al l tid

kommer t il . Tidligere nevnte krav er ikke ivaretatt ved Benstigen og bør vurdere en

oppgradering i henhold til gjeldene krav . Des sut en er det en stor potensial for

reduksjon av andel restavfall fra fritidsbebyggelse, dersom det innføres full

k ildesortering ved Benstigen.

I Ringsakerfjel let er det etablert flere utvide t e avfallsplasser, der det er mulig å levere

flere avfallstyper e nn kun restavfall. Derunder bl.a. trevirke, glass - og metall og

innsamling av pant3.

Forsøpling ved Benstig en Thingstadbrua, Ringsakerfjellet

Framtidens anbefalte renovasjonsordning

F or å nå målsetninger på Avfallsplanen 2013 – 2020 , bør det etableres full

kildesortering på fritidseiendommer . Dette innebærer at de samme avfalls typer

3 Etablert av Røde Kors.
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sorteres ut både på hytta og hjemme i de fire eierkommunene. Kildesortering på 

fritidseiendommen er stadig mer etterspurt. En lik avfallshåndtering på 

fritidseiendommen som hjemme vil lette tilvenning til ny ordning av hytteeiere som er 

bosatt i kommunen. Hytteeiere som ikke er bosatt i kommunen og har en annen form 

for kildesortering, vil likevel kunne sette seg inn i nytt avfallssystem. Følgende 

avfallstyper foreslås å kildesorteres ved fritidseiendommen i framtiden: 

➢ Restavfall 

➢ Matavfall 

➢ Emballasjeplast (skal legges i pose med dobbelknute) 

➢ Glass- og metallemballasje 

➢ Papir-, kartong- og drikkekartongemballasje 

Det bør fortsettes med tilbud om henteordningen og bringeordningen.  

5.1 Henteordning 

Dette er hytter som ligger i umiddelbar nærhet til ordinær bebyggelse og kan benytte 

samme renovasjonsløsning som husholdning. Sirkula IKS anbefaler å ta en 

gjennomgang av alle fritidsabonnenter å gjøre individuelle vurderinger. Her er det 

muligheter for at flere kan kobles til felles returpunkt. Å plassere ut 3 ekstra 

beholdere til alle abonnenter uten å ta individuelle vurderinger anbefales ikke, da det 

vil kunne bli stående mange beholdere plassert rundt i ulike veikryss, etc.  Det er 

også kostbart med tilsvarende tømmefrekvens på fritidseiendommer som på private 

abonnenter. Tiltak anbefales utført innen 2025 

5.2 Bringeordning 

Sirkula IKS anbefaler å redusere antall bringepunkter i fjellet, dette av hensyn til miljø 

og økonomi. Avfallsplasser skal opparbeides med høy estetisk kvalitet ved at det tas i 

bruk nedgravde avfallsbeholdere. Liten innkaståpning, som er tilpasset avfallet som 

er ment å kastes, vil redusere misbruk og feilkasting. Høy estetisk kvalitet øker 

terskelen for å sette fra seg avfall og forsøple området. God belysning, der det er 

økonomisk forsvarlig, og en tydelig avgrensning mellom avfallsplassen og øvrig 

landskap vil danne et ryddig inntrykk. Dette kan oppnås for eksempel ved etablering 

av et gjerde som integrerer seg i omgivelsen. Erfaringer fra selskaper som har 

gjennomført lignende endringer tilsier at høy standard på området øker akseptansen 
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for større avstand mellom hytte og avfallsplassen, og skaper dermed mindre misnøye 

blant brukere i tilvenningsfasen.  

Nedgravde avfallsløsninger er imidlertid betydelig mindre fleksible løsninger enn 

overflatebeholdere. Videre mangler Sirkula IKS gode erfaringsverdier fra kildesorterte 

avfallsmengder som oppstår i områder med spredt fritidsbebyggelse. Sirkula IKS må 

derfor beregne god kapasitet på nedgravde løsninger for å kunne avlaste ved økt 

volum i fremtiden. Ved etablering av nye fritidseiendommer i et område, bør nye 

avfallsplasser tas med i reguleringsplanen.  

Særlig i Stange og Ringsakerregionen er det en rekke avfallsplasser som er ment for 

spredt fritidsbebyggelse. Både av økonomiske hensyn og pga. manglende 

erfaringstall, anbefales det å avvente med etablering av nedgravde løsninger. 

Universelt utformede overflatebeholdere er en likestilt løsning, som samtidig kan 

flyttes og tilpasses etter behov. Sirkula IKS tester kildesortering ved noen 

bringepunkter, ved at det settes ut beholdere på hjul. Dette er særlig i områder hvor 

kildesortering ble etterspurt etter fjerning av småsamlere og ved bringepunkter som 

muligens brukes av andre enn hytteeiere. Sist nevnte synliggjøres ved et betydelig 

større restavfallsbehov enn det er vanlig blant hytteeiere. Beholdere utstyres med en 

vanlig hengelås ved noen plasser. Løsningen for kildesortering kan bli aktuelt i 

framtiden.  

Endringer av ny renovasjonsordning for fritidseiendommer og fordeler med ny 

ordning synliggjøres hovedsakelig i bringeordningen. Kildesortering for 

fritidseiendommer skal implementeres og dette medfører følgende: 

➢ Økt tjenestestandard. 

➢ Universell utformede avfallsplasser etableres.  

➢ Bringepunkter moderniseres, slik at disse er i henhold til dagens standard.  

➢ Redusert risiko for misbruk av avfallskonteinere. 

5.2.1 Adgangskontroll 

Avfallsplasser med plassering nært alminnelig bebyggelse er særlig utsatt for bruk av 

andre enn hytteeiere. Dette gjelder videre for ubemannete gjenvinningsstasjoner, slik 

det er tilfelle ved Benstigen per dags dato. Sirkula IKS innførte derfor adgangskontroll 

ved noen avfallsplasser. Adgangskontroll kan utformes både ved at det brukes ID 
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styrte systemer, som for eksempel Brikker og ved hjelp av hengelås. Det anbefales at 

en slik løsning videreføres og utvides ved behov. Se også kapittel 5.3. 

5.2.2 Kameraovervåkning 

For å minimere forsøplingsproblematikken og redusere bruken av fritidsrenovasjon 

via gratispassasjerer har enkelte avfallsselskaper har implementert 

kameraovervåkning ved noen eller samtlige avfallsplasser. Erfaringen som ble høstet 

fra disse selskapene er gode. Det er en rekke aktører som tilbyr slike tjenester. 

Sirkula IKS anbefaler å innføre kameraovervåkning ved nye opparbeidete 

avfallsplasser og ved Benstigen. Det forventes at overvåkningstjenester bidra til: 

➢ reduksjon av hærverk,  

➢ forhindre at gjenstander blir gjenlagt 

➢ oppdage gratispassasjerer 

Ved bruk av kameraovervåkning med dette avklares med datatilsynet. 

5.2.3 Nivåmåling 

Etablering av nivåmåling gir bedre kontroll over mengder avfall som oppstår til enhver 

tid. Dermed kan oppsamlingsenheten tømmes før denne er full, eller utsettes dersom 

det ikke er kastet nok avfall i beholderen. Det bidrar dermed til å minske forsøpling 

rundt oppsamlingsenheten, og reduserer unødvendige kjøreaktiviteter av 

renovasjonsbilen. 

Det anbefales å installere nivåmåling på alle de foreslåtte returpunktene. Det bør 

være en måler for hver av avfallstypene. Der hvor det benyttes flere enheter til 

samme avfallstype (for eksempel 6 stk restavfallsbeholdere), bør det installeres flere 

målere. Men ikke nødvendigvis en måler i hver enhet. 

Det estimeres et behov på ca 50 nivåmålere for å dekke behovet til 6 returpunkter. 

Dette vil medføre 0,- i investering, men kostnader på ca kr 12 500,- pr mnd. 

5.3 Tilgang til gjenvinningsstasjoner 

Eiere av fritidseiendommer har lik adgang til gjenvinningsstasjoner som 

husholdninger i en kommune og innenfor gjenvinningsstasjonens ordinære 
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åpningstider. Det er viktig at dette gjøres allment kjent for hytteeiere av hensyn til 

hytteeierens behov for innlevering av avfall. Ved gjenvinningsstasjoner kan det 

leveres bl.a. restavfall, hardplast, øvrige metaller, bølgepapp, tekstiler, trevirke, 

impregnert trevirke, hageavfall, farlig avfall, EE-avfall og hvitevarer. Både farlig avfall 

og EE-avfall er kun tillatt å levere ved betjente mottak.  

Åpningstidene på gjenvinningsstasjoner bør dekke både husholdningers og 

fritidseiendommers behov. Sirkula IKS innfører lørdagsåpent på samtlige 

gjenvinningsstasjoner hvert siste lørdag i måneden. Det antas at større bygge- og 

ryddeprosjekter gjennomføres over en lengre tidsperiode, slik at det bør være fullt 

mulig å levere avfallet i de framtidige ordinære åpningstider. 

Videre ser Sirkula IKS på en elektronisk adgangskontroll, som også kan gi adgang til 

noen (deler) av gjenvinningsstasjoner utenom de ordinære åpningstider. Løsningen 

skal gjelde både for husholdninger og fritidseiendommer.  Løsningen kan for 

eksempel knyttes til antall gratis besøk for husholdninger og kan brukes som 

betalingssystem for fritidseiendommer per besøk på gjenvinningsstasjoner. Det 

planlegges innføring av elektronisk adgangskontroll ved etablering av ny 

Kretsløpspark. 

5.4 Benstigen 

Sjusjøen er et fritidsområde med relativ høyutbyggingsaktivitet. Benstigen 

gjenvinningsstasjon er per dags dato et ubetjent mottak for avfall, som er direkte 

knyttet til fritidseiendommer ved Sjusjøen. Punkt 4.3 beskriver noen problemer som 

er avdekket ved Benstigen. Det anbefales derfor en rekke tiltak som beskrives 

nedenfor: 

➢ Benstigen bemannes sesongbetont, som i påsketiden og jul.  

➢ Etablering av enveiskjøring, med mulighet til ny innkjøring for de tilfeller 

kunden glemte å kaste noe.  

➢ Ved etablering av rundkjøring ved innkjøring til Natrudstilen, anbefales det å 

koble innkjøringen til Benstigen til denne. Dette vil gi et lengre innkjøringsfelt til 

Benstigen og kødannelse kan dermed forhindres på hovedveien. 

Renovasjonsbilen bør imidlertid fortsatt bruke dagens innkjøring, slik at den 

ikke blir stående i en mulig kø.  
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➢ Etablering av to kjørefelt, hvorav innerste felt mot konteinerrekke er avsatt til 

midlertidig parkering og kasting av avfall. 

➢ Ny plassering av eksisterende bomsystem og overgang til to bommer. 

Innkjøringsfeltet bør plasseres lengre inn i området, slik at oppstående kø 

langs veien forhindres. Nytt utkjøringsfelt bør etableres og utstyres med bom. 

➢ Etablering av tømmefelt på nedsiden av konteinerrekken; skal kun brukes av 

renovasjonsbilen.  

➢ Prøve ut etablering av en ombruksbod innerst ved pumpehuset. Det er mange 

brukbare gjenstander som kastes ved Benstigen, som for eksempel 

barnesenger og spisebord. Slike gjenstander plukkes ofte «ulovlig» ut av 

andre kunder. Nytt forsøk med en «ombruksbod» forklares med dagens 

satsing om å øke ombruk og unngår avfall som fortsatt kan brukes.  

➢ Etablering av en lang nedgravd beholderrekke for «avfall som oppstår under 

kjøkkenbenken» som restavfall, matavfall, glass- og metall og plastemballasje. 

Beholderrekken er tenkt å etableres langs skogkanten og mot utkjøringssiden.  

Bemanning av Benstigen i perioder som vinterferie, påske og sommerferie vil bidra til 

mindre kødannelse inne i stasjonen, reduksjon av feilkast, samtidig som det er en 

oppdragende effekt ovenfor abonnenten.  Kostnader for bemanning er tatt med i 

tilleggsrapporten for Ringsaker kommune.  

Ombygging av Benstigen vil kreve en kostnadskalkyle og en større planleggings-/ og 

byggeperiode. Videre bør det påberegnes at arealet for gjenvinningsstasjonen må 

utvides. Derfor anbefales det å lage et eget prosjekt for «ny Benstigen». 

EE- avfall og farlig avfall kan leveres ved Benstigen per dags dato. Tilbudet er i en 

gråsone, da begge avfallstyper kun skal leveres ved betjente mottak. Følgende 

alternativer bør evalueres: 

➢ Fjerning av tilbudet om å levere farlig avfall og EE- avfall ved Benstigen. 

Abonnenten blir dermed nødt til å levere disse avfallstyper ved ordinære 

gjenvinningsstasjoner. Fjerning av tilbudet vil nok medføre økt forsøpling av 

gjenvinningsstasjonen med gjensatt EE- avfall og farlig avfall. Videre bør det 

påberegnes at mer farlig avfall og EE- avfall kastes sammen med restavfall. 

Løsning anbefales derfor ikke! 
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➢ Utplassering av lukkete konteinere/ avfallsskap utstyrt med adgangsbrikke til 

henholdsvis farlig avfall og EE- avfall samt kameraovervåkning. Løsningen 

innebærer at kun abonnenter for fritidsrenovasjon får adgang til konteinere/ 

avfallsskap. Skapet/ konteiner skal imidlertid utformes slik at gjensatt avfall 

ikke kan fjernes av abonnenten etter at den ble levert. Adgangskontroll sikrer 

at Sirkula IKS kan kontrollere hvem som har levert avfall i lukket konteiner/ 

skap, vet behov. En slik løsning prøves ut i Oslo ved ubemannete 

minigjenbruksstasjoner. Utfordringene oppstår ved levering av større 

gjenstander som hvitevarer og bør løses før en slik løsning tas i bruk.  

➢ Gjenvinningsstasjonen ved Benstigen bemannes og får åpningstider som er 

tilpasset behovet for fritidseiendommen. En slik løsning vil kreve at området 

med nedgravde beholdere er tilgjengelig på søndager; for eksempel ved hjelp 

av adgangsbrikker og eget innkjøringsfelt adskilt fra konteinerrekken.  

Området med konteinere bør derimot ha rimelige åpningstider som ikke krever 

søndagsåpent. Velges en slik løsning bør et forprosjekt etableres, som bl.a. 

tar høyde for bemanningskostnader, kostnader for ombygging, framdriftsplan, 

osv.  

Benstigen avlastes per dags dato med en rekke konteinere som er satt ut i fjellet for 

innsamling av byggingsavfall. Tilbudet bør anses som en ekstraservice for 

fritidsrenovasjonen i Ringsakerfjellet, som i hovedsak benyttes av noen få hytteeiere 

med rivnings- og utbyggingsprosjekter, samt næringsdrivende som utfører denne 

type arbeid for noen hytteeiere. Tømming av disse konteinere er forbundet med en 

stor kostnad som påløpte seg til kr 307 000,00 i 2017. Den type avfall kan ikke 

samles inn i nedgravde containerløsninger. Ved opparbeidelse av en universelt 

utformet og estetisk fin avfallsplass bør tilbudet: 

➢ Fjernes; anbefales. 

➢ Begrenses til juli/ august ved større avfallsplasser. Velges sistnevnte løsning 

bør det regnes med økende forsøpling av trevirke, glass og metall i 

påfølgende måneder etter fjerning av midlertidig utsatte konteinere. Det bør 

avsettes plass på standplassen for midlertidige konteinere ved planlegging av 

ny avfallsplass.  
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Plass ering og utarbeide lse av avfallsplasser

Fritids områder i Hedmarken er etterspurte både blant lokalbefolkningen og utover

våre kommunegrenser. For holdet har ført til store utviklings - og utbyggingsaktiviteter,

særlig ved Sjusjøen, Gåsbu og Budor. Dimensjone ring av konteinere tar derfor høyde

for planlag te og framtidige utbyggingsaktiviteter i den graden det er hensiktsmessig.

Etablering av nye a vfa llsplass er kan utløse krav om utarbeidelse av ny

reguleringsplan, endring av eksisterende reguleringsplan og di spensasjon fra

gje ldende plan. Avhengig av omfa nget av blant annet terrengtilpasning og

konstruksjoner vil det kunne være nødvendig med søknad om tillatelse etter plan - og

bygningsloven.

Plassering av avfallsplasser ved veier med allmenn ferdsel kan ofte medføre misbruk

og forsøpling. Sirkula har gode erfaringer med b egrensning av tilgjengelighet for

uvedkommende ved å bruke adgangskontroll , sl ik det er innført ved Benstigen.

Videre kan oppsamlingsutstyret plasseres bak veibommen eller utstyres med

lås e sys tem. Lås e system et kan leveres integrert i oppsa mlingsenheten eller løses

med hengelås. Sist nevnte har Sirkula god erfaring med fra fritidsreno vas jon som er

plassert nær t ordinær bebyggelse.

Ved siden av integrert adgangskontroll i en semi - nedgravd contai ner kan selve

innk astluken mekanisk begrenses, slik at det begrenses hvor store gjenstander som

kan kastes i en semi - nedgravde container . Res ult atet er mindre feilkast som for

eksempel stekepanner i glass - og metallemballasje og redusert misbruk som trevi rke

i restavfall. Samtidig vil plukking fra all erede kastet avfall forsvinne, da avfallet er

vesentlig mindre tilgjengelig etter kasting. Meka nis k begrensning kan for eksempel

begrense e t visst volum som passer i åpningen eller utformes slik at kun glass - og

metallemballasj e men ikke stekepanner passer gjennom.

Integrert adgangskontroll kan også registrere antall åpninger per bruker. På denne

m åte n kan eksempelvis mengden avfall som kastes registreres per bruker og senere

inngår i en individuell faktura ba sert på :

fast geb yr og

forbruksgebyr.
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Nedgravde avfallssystemer baseres på naturlig komprimering, som gjør at 

volumutnyttelse blir bedre enn på bakkeløsninger. Samtidig lagres avfallet kjølig 

under bakkenivået, slik at nedbrytningsprosesser foregår betydelig saktere eller 

stoppes helt opp. Dermed kan tømmefrekvensen trygt økes og tilpasses behovet for 

fritidsrenovasjon. Sirkula anbefaler uansett å tømme matavfallet minimum hver 4. uke 

i lavsesong og hyppigere i høysesong/mellomsesong. 

Ved kapasitetsberegning er følgende forutsetninger lagt til grunn: 

➢ Antall brukere knyttet til hvert returpunkt (varierende fra sted til sted) 

➢ Erfaringstall på mengde avfall pr uke i høytid (estimert 200 ltr pr uke) 

➢ Maksimalt ønsket antall tømminger pr uke med dagens brukere (estimert 4 

tømminger pr uke i høytid) 

Ved framtidige større utbyggingsfelt bør nye returpunkter evalueres/ tas med i 

reguleringsplanen. Ved spredt/ mindre ny bebyggelse kan nye abonnenter tilknyttes 

til de anbefalte returpunkter, tømmehyppigheten kan økes til en gang daglig i 

høytiden hvis dette er ønskelig.  

6.1 Ringsakerfjellet 

Det anbefales å etablere syv framtidige avfallsplasser i Ringsakerfjellet. Seks av 

disse avfallsplassene anbefales å plasseres på steder der det er returpunkter i dag. 

Ved å oppgradere et eksisterende returpunkt vil dette bidra til å begrense kostnader 

som er forbundet med graving. Den syvende returpunkt anbefales å opprette ved 

Natrudstilen hvor det er planlagt store utbyggingsaktiviteter. Samtlige returpunkter 

anbefales å plassere langs naturlige utfartsårene og der folk automatisk ferdes. 

Plassering av noen avfallstyper som matavfall nærmere fritidsbolig anbefales ikke. 

Renovasjonsbilen må i så fall fortsette å kjøre lang inn i fjellet. Dette anses som lite 

miljøvennlig. Plasseres returpunktet for nær bygda vil man øke faren for misbruk og 

misfornøyde fastboende på grunn av økt trafikk, evl. oppstående lukt osv.  

Kostnader for gravearbeider anses som forholdsvis rimelig forutsatt at: 

➢ Gravearbeider finner sted på eksisterende returplasser der avgang og terreng 

er forutsigbart. 

➢ Det er ikke uventet fjell som skal sprenges.   
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Allmenninger bør involveres i arbeidet med å finne egnete plasser som avsettes til 

avfallsinnsamling. Det anbefales å opprette en egen arbeidsgruppe for dette 

formålet bestående av kommunen, allmenninger og Sirkula.  

 

Følgende plasseringer og avfallstyper er foreslått:  

Kvarstadsetra (ca. 400 abonnenter)    

Avfallstype 
Antall 

beholder Container 
Total kost pr 
avfallstype 

Restavfall 2 Seminedgravd kr 39 466,00 

Matavfall 1 Seminedgravd kr 15 411,00 

Emballasjeplast 1 Seminedgravd kr 19 733,00 

Glass- og metallemballasje 1 Seminedgravd kr 15 719,00 

Papir-/ kartong-/ drikkekartongemballasje 1 Seminedgravd kr 19 733,00 

Estimerte investeringskostnader 
oppsamlingsutstyr:  6   kr 110 062,00 

Estimerte kostnader etablering avfallsplass: 6   kr 90 000,00 

Totale estimerte investeringskostnader*:      kr 200 062,00 

Årlige kostnader oppsammlingsutstyr, 
avskrivning 10 år:     kr 20 006,20 

Årlige driftskostnader vedlikehold utstyr: 6   kr 3 000,00 

Årlige kostnader nivåmåling: 5   kr 15 000,00 

 
 
 
 
 
 
     

Hamarsetra (ca. 680 abonnenter)    

Avfallstype 
Antall 

beholder Container 
Total kost pr 
avfallstype 

Restavfall 4 Seminedgravd kr 78 932,00 

Matavfall 1 Seminedgravd kr 15 411,00 

Emballasjeplast 2 Seminedgravd kr 39 466,00 

Glass- og metallemballasje 1 Seminedgravd kr 15 719,00 

Papir-/ kartong-/ drikkekartongemballasje 1 Seminedgravd kr 19 733,00 

Estimerte investeringskostnader 
oppsamlingsutstyr:  9   kr 169 261,00 

Estimerte kostnader etablering avfallsplass: 9   kr 135 000,00 

Totale estimerte investeringskostnader*:      kr 304 261,00 

Årlige kostnader oppsammlingsutstyr, 
avskrivning 10 år:     kr 30 426,10 

Årlige driftskostnader vedlikehold utstyr: 9   kr 4 500,00 
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Årlige kostnader nivåmåling: 5   kr 15 000,00 

    
Lauvlia (ca. 1080 abonnenter)    

Avfallstype 
Antall 

beholder Container 
Total kost pr 
avfallstype 

Restavfall 6 Seminedgravd kr 118 398,00 

Matavfall 1 Seminedgravd kr 15 411,00 

Emballasjeplast 2 Seminedgravd kr 39 466,00 

Glass- og metallemballasje 1 Seminedgravd kr 15 719,00 

Papir-/ kartong-/ drikkekartongemballasje 2 Seminedgravd kr 39 466,00 

Estimerte investeringskostnader 
oppsamlingsutstyr:  12   kr 228 460,00 

Estimerte kostnader etablering avfallsplass: 12   kr 180 000,00 

Totale estimerte investeringskostnader*:      kr 408 460,00 

Årlige kostnader oppsammlingsutstyr, 
avskrivning 10 år:     kr 40 846,00 

Årlige driftskostnader vedlikehold utstyr: 12   kr 6 000,00 

Årlige kostnader nivåmåling: 5   kr 15 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Storåsen (ca. 2000 abonnenter)    

Avfallstype 
Antall 

beholder Container 
Total kost pr 
avfallstype 

Restavfall 10 Seminedgravd kr 197 330,00 

Matavfall 2 Seminedgravd kr 30 822,00 

Emballasjeplast 4 Seminedgravd kr 78 932,00 

Glass- og metallemballasje 2 Seminedgravd kr 31 438,00 

Papir-/ kartong-/ drikkekartongemballasje 3 Seminedgravd kr 59 199,00 

Estimerte investeringskostnader 
oppsamlingsutstyr:  21   kr 397 721,00 

Estimerte kostnader etablering avfallsplass: 21   kr 315 000,00 

Totale estimerte investeringskostnader*:      kr 712 721,00 

Årlige kostnader oppsammlingsutstyr, 
avskrivning 10 år:     kr 71 272,10 

Årlige driftskostnader vedlikehold utstyr: 21   kr 10 500,00 

Årlige kostnader nivåmåling: 7   kr 21 000,00 
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Natrudstien (ca. 1000 abonnenter)    

Avfallstype 
Antall 

beholder Container 
Total kost pr 
avfallstype 

Restavfall 6 Seminedgravd Kr 118 398,00 

Matavfall 1 Seminedgravd kr 15 411,00 

Emballasjeplast 2 Seminedgravd kr 39 466,00 

Glass- og metallemballasje 1 Seminedgravd kr 15 719,00 

Papir-/ kartong-/ drikkekartongemballasje 2 Seminedgravd kr 39 466,00 

Estimerte investeringskostnader 
oppsamlingsutstyr:  12   kr 228 460,00 

Estimerte kostnader etablering avfallsplass: 12   kr 180 000,00 

Totale estimerte investeringskostnader*:      kr 408 460,00 

Årlige kostnader oppsammlingsutstyr, 
avskrivning 10 år:     kr 40 846,00 

Årlige driftskostnader vedlikehold utstyr: 12   kr 6 000,00 

Årlige kostnader nivåmåling: 7   kr 21 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Benstigen (ca. 2600 abonnenter)    

Avfallstype 
Antall 

beholder Container 
Total kost pr 
avfallstype 

Restavfall 13 Seminedgravd kr 256 529,00 

Matavfall 2 Seminedgravd kr 30 822,00 

Emballasjeplast 5 Seminedgravd kr 98 665,00 

Glass- og metallemballasje 2 Seminedgravd kr 31 438,00 

Papir-/ kartong-/ drikkekartongemballasje 4 Seminedgravd kr 78 932,00 

Estimerte investeringskostnader 
oppsamlingsutstyr:  26   kr 496 386,00 

Estimerte kostnader etablering avfallsplass: 26   kr 390 000,00 

Totale estimerte investeringskostnader*:      kr 886 386,00 

Årlige kostnader oppsammlingsutstyr, 
avskrivning 10 år:     kr 88 638,60 

Årlige driftskostnader vedlikehold utstyr: 26   kr 13 000,00 

Årlige kostnader nivåmåling: 9   kr 27 000,00 
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Kvilheim (ca. 250 abonnenter)    

Avfallstype 
Antall 

beholder Container 
Total kost pr 
avfallstype 

Restavfall 2 Seminedgravd kr 39 466,00 

Matavfall 1 Seminedgravd kr 15 411,00 

Emballasjeplast 1 Seminedgravd kr 19 733,00 

Glass- og metallemballasje 1 Seminedgravd kr 15 719,00 

Papir-/ kartong-/ drikkekartongemballasje 1 Seminedgravd kr 19 733,00 

Estimerte investeringskostnader 
oppsamlingsutstyr:  6   kr 110 062,00 

Estimerte kostnader etablering avfallsplass: 6   kr 250 000,00 

Totale estimerte investeringskostnader*:      kr 360 062,00 

Årlige kostnader oppsammlingsutstyr, 
avskrivning 10 år:     kr 36 006,20 

Årlige driftskostnader vedlikehold utstyr: 6   kr 3 000,00 

Årlige kostnader nivåmåling: 4   kr 12 000,00 

 

 

 

 

6.2 Løten Almenning 

Avfallsplassen i Løiten Almenning skal i hovedsak betjene Budor hytteområde. Det 

bør tas i betraktning å opprette en avfallsplass som lett kan utvides med nedgravde 

avfallsløsninger ved senere etablering av nye hyttefelt. 

Budor, ved Budorvegen (1000 abonnenter)    

Avfallstype 
Antall 

beholder Container 
Total kost pr 
avfallstype 

Restavfall 5 Seminedgravd kr 98 665,00 

Matavfall 1 Seminedgravd kr 15 411,00 

Emballasjeplast 2 Seminedgravd kr 39 466,00 

Glass- og metallemballasje 1 Seminedgravd kr 15 719,00 

Papir-/ kartong-/ drikkekartongemballasje 2 Seminedgravd kr 39 466,00 

Estimerte investeringskostnader 
oppsamlingsutstyr:  11   kr 208 727,00 

Estimerte kostnader etablering avfallsplass: 11   kr 165 000,00 

Totale estimerte investeringskostnader*:      kr 373 727,00 

Årlige kostnader oppsammlingsutstyr, 
avskrivning 10 år:     kr 37 372,70 
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Årlige driftskostnader vedlikehold utstyr: 11   kr 5 500,00 

Årlige kostnader nivåmåling: 5   kr 15 000,00 

    
Budor, ved Østre fjellveg (200 abonnenter)    

Avfallstype 
Antall 

beholder Container 
Total kost pr 
avfallstype 

Restavfall 2 Seminedgravd kr 39 466,00 

Matavfall 1 Seminedgravd kr 15 411,00 

Emballasjeplast 1 Seminedgravd kr 19 733,00 

Glass- og metallemballasje 1 Seminedgravd kr 15 719,00 

Papir-/ kartong-/ drikkekartongemballasje 1 Seminedgravd kr 19 733,00 

Estimerte investeringskostnader 
oppsamlingsutstyr:  6   kr 110 062,00 

Estimerte kostnader etablering avfallsplass: 6   kr 250 000,00 

Totale estimerte investeringskostnader*:      kr 360 062,00 

Årlige kostnader oppsammlingsutstyr, 
avskrivning 10 år:     kr 36 006,20 

Årlige driftskostnader vedlikehold utstyr: 6   kr 3 000,00 

Årlige kostnader nivåmåling: 5   kr 15 000,00 

 

 

 

Vang Almenning 

Avfallsplassen i Vang Almenning skal i hovedsak betjene Vang hytte- og 

fritidsområde. Det er planer om å opprette en avfallsplass som lett kan utvides med 

nedgravde avfallsløsninger ved senere etablering av nye hyttefelt.  

Gåsbu (600 abonnenter)    

Avfallstype 
Antall 

beholder Container 
Total kost pr 
avfallstype 

Restavfall 6 Seminedgravd kr 118 398,00 

Matavfall 1 Seminedgravd kr 15 411,00 

Emballasjeplast 3 Seminedgravd kr 59 199,00 

Glass- og metallemballasje 2 Seminedgravd kr 31 438,00 

Papir-/ kartong-/ drikkekartongemballasje 3 Seminedgravd kr 59 199,00 

Estimerte investeringskostnader 
oppsamlingsutstyr:  15   kr 283 645,00 

Estimerte kostnader etablering 
avfallsplass: 15   kr 350 000,00 

Totale estimerte investeringskostnader*:      kr 633 645,00 

Årlige kostnader oppsammlingsutstyr, 
avskrivning 10 år:     kr 63 364,50 
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Årlige driftskostnader vedlikehold utstyr: 15 kr 7 500,00
Årlige kostnader n ivåmåling: 5 kr 15 000,00

6.3 Øvrige f ritidsrenovasjon som ikke er på ordinær rute

Det anbefales å gradvis vurdere universel t u tformed e avfallsplasser med nedgravde

b eholdere/ overflatebeholdere for fritidsrenovasjon der det er økonomisk forsvarlig i

forho ld til antall tilknytted e fritidseiendommer og kjøreavstand for renovasjonsbil.

Kildesortering bør etableres ved samtlige av f al lsplasser for fritidsrenovasjon, og kan

etableres før ny avfallsplass opparbeides. Se punkt 5.2.

Estetik k og un iversell utforming

Endring i reno vasjonsordningen kan være en kreve nde prosess. F or å unngå

un ødvendig negativ oppmerksomhet, kreves det god i nfo rmasjon. Den foreslåtte

framtidige avfalls løsningen innebærer større leveringsavstander for noen abonnenter.

Sa mtidig vurderes fj erning av konteinere til bl.a. metallinnsamling og trevirke på

fjellet. Sist nevnte vil kreve at abonnenter leverer avfall, s om oppstår ved større

rydde - og byggeprosjekter, til gjenvinningsstasjoner eller leie av en konteiner4.

Estetisk og funksjonell utf orming av en avfallsplass vil lette arbeidet ved innføring av

ny renovasjonsordning. Kildesortering på fritidseiendommen er ett erspurt av en rekke

abonnenter og vil forhåpentligvis oppfattes positivt. Erfaringer fra andre aktører viser

at returpunkter som er oversiktlige, estetiske og med god kapasitet g ir aksept for

leng re kjøreavstand. Videre viser erfaringer større etterspø r sel for løsninger for

kildesortering. Dette tyder på at det er en større aksept for merarbeidet som er

forbundet m ed kildesortering. Nedgravde og oppsamlingsenheter av geometrisk likt

utseende framst år både som ryddig og universelt utformed e .

Krav om u ni v ers ell utforming er både aktuelt for rullestolbrukere, kortvokste, barn,

svaksynte, osv. Samtidig bør kravet sette s i sammenheng med adgangsmuligheter5

til fritidseiendommen og kostnader som opps tår ved etablering av universelt

4 Husholdninger skal levere avfall som er utenom det som oppstår til det daglige ved
gjenvinningsstasjoner. Derunder bl.a. større gjenstander som møbler, rive - og byggeavfall,
stekepanner osv.

5 Noen fritidseiendommer er vanskelig tilgjengelig pga. plasser ing. Derunder bl.a. lang gangavstand
fra kjørbar vei, vanskelig terreng osv.
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utformed e avfallsplasser. S i rku la IKS foreslår derfor at alle fritidseiendommer i

fjellet bør få adgang til universel t utfor med e avfallsplasse r, men at det må

k unne kreves at det ikke er nødvendigvis nærmeste avf allsplass som er

universelt utformet .

I nnsamling av panteflasker og bok ser

Innsamling av drikkeflasker og bokser med pant på gjennomføres i regi av flere

aktører på fjellet . Beholdere f or dette formålet plasseres som regel ved

avfallsplasser. Utsetting av beholdere for innsamling av pantbelagte flasker og

b okser skjer som reg el uten at det bes om tillatelse fra grunneieren eller den som er

ansvarlig for grunnen. Sirkula anser en slik akt ivitet som svært v iktig og stiller gjerne

areal til disposisjon. Samtidig oppleves at oppsamlingsenheter for pant bidra til

forsøplingsproblem er og estetiske ulemper. Sirkula IKS anbefaler derfor at det kreves

fra aktører som setter ut beholdere for innsam ling av pant at:

D et pålegges aktøren å etablere en estetisk god løsning i samarbeid med

Sirkula.

Kostnader for etablering bares av aktøren fo r i nnsamling av pant.

Avfallsplassens informasjonstavle kan kun brukes av aktøren, dersom dette

avklares med Sirk ula i forveien.

O mrådet rundt panteinnsamling skal ryddes og holdes rent av aktøren.

Beholdere skal fjernes av aktøren, d ersom disse ble sat t u t uten samarbeid

med Sirkula.

Røde Kors beholdere til
innsamling av pant, ved en
påkostet avfallsplass hos MGR.
Forsøpli ng bak beholdere.

Røde Kors k listremerke på
informasjonstavle hos MGR.

Røde Kors beholdere til
innsamling av pant, ved en
påk ostet avfallsplass hos
GLØR. Forsøpling ved siden av
beholdere.
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Skilting og merking av avfallsplassen

Skal kil desortering lykkes , er det viktig med en oversiktlig og god t skiltet avfallsplass.

Merking bør imidl ertid utformes på to forskjellige måter.

9.1 Inf ormasjonstavle ved innkjøring

Informasjonstavle ved innkjøring til avfallsplassen bør informere abonnenten om

n oen viktige moment er, men bør ikke kommunisere for mye informasjon ut til

brukeren. Tavla viser i fø rste omgang et oversiktskart over avfallsp las sen . Det vil

være et mål å plassere nye avfallsplasser mer diskret , men god t synlig langs veien,

samtidig som d e kan væ re utforme t som gjennomkjøringsplasser med enveiskjøring.

Følgende momenter bør kommuniseres ut til brukeren:

Navn på avfallsplassen .

Na vn og t elefonnummer til avfallsselskap dersom det er noe som skal meldes.

Det som kan leveres ved avfallsplass en, med et lite ov ersiktskart.

Åpningstider til gjenvinningsstasjoner og navn til nærmeste gjenvinni ngsstasjon.

Eventuelt det som kan leveres ved gjenvinningsstasjoner.

Parkering forbudt; eier betaler for bort tauing.

9.2 Merking og informasjon på/ bak oppsamli ngsenheten

Mye nyt tig informasjon kan gis til brukeren ved direkte merking på eller bak

oppsamlingsenheten. Store avfallsplasser som Benstigen ka n bli uoversiktlige for

abonnenten. Plass ering av informasjonstavler bak enheten kan opplyse hvilken

avfallstyp e som kan kastes v ed akkurat denne enheten. Informasjonen vil bidra til

mindre feilkasti ng . S amtidig reduserer dette køer foran enheten e pga. mer mål rettete

bevegelser.

Merking plassert på oppsamlingsenheten kan gi direkte informasjon og opplæring til

br ukerne:

FULLT? Pr øv neste restavfall

RESTAVFALL: Takk for at du ikke kaster elektronik k, farlig e eller ikke - brennbare

gjenstander her.

RESTA VFA LL: Større gjenstander skal leveres ved gjenvinningsstasjonen.
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AVISER, PAPIR OG KARTONGEMBALLASJE: Takk for at du ikke kaster

bøl gepapp her. Bølgepapp skal l everes ved gjenvinningsstasjonen .

Skilting og merking av avfallsplassen ved GLØR.

Geby rni vå / Abonnenttype

Forurensningsloven kapittel 5 . Om avfall gir kommunene både rett og plikt til å ha en

renovasj onsordning. § 30.K ommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. første

ledd sier at k ommunen skal sørge for in nsamling av husholdningsavfall, og at

kommunal renovasjon i utgangspunktet gjelde r for hele kommunen. Avfall fra

fritidsbebyggelse er iht. loven d efinert som hushol dningsavfall .

Tredje ledd påpeker at k ommunen har adgang til å lage forskrifter som er nødvendig

for å få til en hensiktsme ssi g og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av

husholdningsavfall. Sistnevnte er ivaretatt gjennom den gjeldende

re novasj onsforskriften for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommune. Imidlertid

skal tiltak på egen eiendom gjennomføres og bekoste s a v eieren selv. Slike tiltak kan

være tilretteleggelse til kildesortering «under kjøkkenbenken» eller opparbeide lse av

stand plass for beholdere. Videre påpekes i tredje ledd at ingen må samle inn

husholdningsavfall, u ten kommunens samtykke . Både Lø i ten A lme nning og Vang

Almenning har samtykke fra de respektive kommuner til å samle inn av fall fra

fritidsrenovasjon i allmenningen e .

§ 34 (avfallsgebyr) i forurensningsloven gir hjemmel til k ommunen å fastsette gebyrer

til dekning av kostnader forbundet med a vfa llssektoren, herunder innsamling,

transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene ska l fullt ut

d ekkes inn gjennom gebyrene. Kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning
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og avfallsproblemer skal dekkes av den ansvarlige for forurensningen eller avfallet6. 

Kommunen kan dermed pålegge alle fritidseiendommer å betale gebyr, uavhengig av 

brukshyppighet og standart på hytta. 

Differensiert avfallsgebyr 

Det gis ikke anledning til å differensiere avfallsgebyret etter antatt brukshyppighet på 

fritidseiendommen. Dette betyr at alle hytter i et område som benytter samme 

avfallsløsning skal ha samme gebyr.  

Det er i hovedsak to forhold som tilsier differensiering av avfallsgebyrene: 
 

1. Differensiering av gebyrene for å motivere til avfallsreduksjon og gjenvinning  

2. Differensiering av gebyrer der dette er begrunnet i reelle kostnadsforskjeller 

knyttet til betjening av den enkelte abonnement eller gruppe av abonnenter. 
 

Punkt 1 er måten kommunene håndterer gebyrer til husholdningsabonnentene, hvor 

det er størrelse på restavfallsbeholderen som styrer gebyret. Liten beholder er lik lite 

restavfall, derav avfallsreduksjon. Liten restavfallsbeholder gir lavere gebyr. 

Punkt 2 gir muligheten til å differensiere, ikke etter hvor mye abonnenten benytter 

løsningen, men sett i forhold til hva renovasjonsordningen i ditt område faktisk koster 

å drifte.  

Eksempel: Hytteeiere på «Herligheten hyttegrend» har en enkel og billig 

renovasjonsordning som er kostnadseffektiv. I dette tilfelle kan kommunen vedta en 

lavere renovasjonsavgift for alle abonnenter i dette området. 

 

Følgelig legges selvkostprinsippet til grunn. Videre er de alminnelige prinsippene i 

forvaltningsretten om likebehandling og forholdsmessighet viktige, som gir føringer 

for gebyrfastsetting. Renovasjonsgebyret følger, som allerede påpekt, eiendommen 

og ikke eieren. Det er derfor ikke anledning til å fastsette lavere avfallsgebyr for 

hytteeiere som er bosatt i kommunen enn for hytteeiere som ikke er bosatt i 

kommunen. 

                                               

6 Lov om vern mot forurensningen § 2. 
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Ønskes å stimulere til kildesortering kan gebyret settes sammen av a) fast gebyr og 

b) forbruksgebyr som er direkte relatert til mengde restavfall som kastes per bruker. 

Ref. kapittel 6. 

«Gebyr til fritidsrenovasjon skal settes sammen av pris for henteordning/ 

bringeordning av vanlig husholdningsavfall som oppstår på fritidseiendommen 

og tilgang til gjenvinningsstasjoner»7.  

Kostnader som er direkte knyttet til hente-/ bringeordningen for fritidsrenovasjon er 

direkte relatert til formålet og dermed enkelt å fastsette gebyr på. Kostnader knyttet til 

avfallslevering på gjenvinningsstasjoner er derimot sammensatt av kostnader som 

oppstår ved levering via ordinære husholdninger og levering av avfall som har sin 

opprinnelse fra fritidseiendommen. Unntatt er Benstigen som kun er tilgjengelig for 

abonnenter fra fritidseiendommer på Sjusjøen. Relaterte kostnader fordeles direkte til 

disse abonnenter. Til og med 2018 bæres kostnader forbundet med levering av avfall 

ved gjenvinningsstasjoner av ordinære husholdninger. Dette er i strid med 

prinsippene om likebehandling og forholdsmessighet.  

Fra januar 2019 anbefales det at kostnader som er direkte relatert til levering av 

avfall til gjenvinningsstasjoner, fordeles mellom ordinære husholdninger og 

fritidseiendommer. Videre skal både Løten Almenning og Vang Almenning betale 

renovasjonsavgift til kommunene, som dekker kostnader som er direkte knyttet til 

bruken av gjenvinningsstasjoner gjennom fritidsabonnenter fra Løiten og Vang 

Almenning. Det er estimert en kostnad på kroner 200,- per abonnent. 

Det bør ses på en ny gebyrløsning ved innføring av elektronisk adgangskontroll, ref. 

avsnitt 5.3. 

Abonnenttype Ringsaker kommune: 

Mange kommuner klassifiserer fritidseiendommer i ulike kategorier avhengig av type 

eiendom. Kategoriene klassifiseres som regel ut fra beliggenhet og/ eller standard 

(innlagt vann, adkomstforhold og størrelse). Ringsaker kommune deler gebyret inn i 

fire kategorier per dags dato. Det anbefales at Ringsaker kommunen ser på 

                                               

7 Kilde: Avfall Norge: Veilede for Renovasjon for fritidseiendom. 
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klassifisering, slik at gebyret blir i henhold til lovverket . S e « Differensiert

avfallsgebyr ».

Standard / adkomst Gebyr
inkl. MVA

Hytterenovasjon kategori 0 Fastboende 239 1,25

Hytterenova sjon kategori 1 Innlagt vann og kloakk 1687,50

Hytterenovasjon kategori 2 Ikke innlagt vann og kloakk 11 13,75

Hytter eno vasjon kategori 3 Vanskelig tilgjengelige hytter 785,00
Tabell 1 : Gebyr Ringsaker kommune 2017

Derso m bruken av gjenvinningsstasjoner går in n i beregningsgrunnlaget bør gebyret

tilpasses fra 2019.

Abonnenttype Hamar, Løten og Stange kommune:

Antall fritidseiendommer i Hamar, Løten og Stange kommune er betraktelig mindre

enn i Ringsake r kommune. Per dag s dato deles gebyret ikke inn i forskjellige

kategorier i disse kommuner.

Standard / adkomst Gebyr
inkl. MVA

Hamar kommu ne Ikke inndelt i kategorier 850 ,50

Løten kommune Ikke inndelt i kategorier 1093,75

Stange kommune Ikke i nndelt i kategorie r 1 175,00
Tabell 2 : Gebyr Hamar, Løten og Stange kommune 2017

Dersom bruken av gjenvinningsstasj one r går in n i beregningsgrunnlaget bør gebyret

tilpasses fra 2019.

Samarbeid med naboavfallsselskaper

Noen hytt eeiere passerer ik ke avfallsplasser til fritids renovasjon når de kjører

hjemover, pga. at disse kjører «motsatt veg». Per 2017 er det etablert sa marbeid

m ed en rekke avfallsselskaper som har grense mot Sirkula s itt virkeområde, slik at

hytteeiere har mulig heter å levere avf all ved avfallsplasser knyttet til naboselskaper.
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Avtale r gjeld er også motsatt, slik at hytteeiere som har hytter nær kommun egr ensen

kan levere avfall på Sirkula sine avfallsplasser.

Tidslinje fo r implementering av ny renovasjonsordning

Implementering av ny ordning for friti dsrenovasjon forventes avsluttet i slutte n av

2020, unntatt implementering av ny fritidsrenovasjon ved h ent eordning som

anbefales gjennomførrt innen 2025 . Detaljert fremdriftsp lan er skissert i

tilleggsrap port for hver t kommune . Dette f orutsetter at:

Administrative arbeider gjennomføres i 2018 /2019 .

By ggeprosessen gjennomføres i nnen 2019 for Løten allmenning (p ilotprosjekt)

og innen 2020 for de øvrige bringepunkter på fjellet .

I nvesteringskostnader godkjennes av kommune n e .

En mer omfatte nde ombygging av Benstigen tas ut av prosjektet. Her bør det

etableres egen fremdriftsplan . Siktet avsluttet i 2020.

Vedlike hol d

Regelmessig rydding og vedlikehold av etablerte avfallsplasser er s væ rt avgjørende

for at bru kerne holder avf allsplassen ren og engasjerer seg i kildesortering. Erfaring

viser at det er lettere for en person å sette fra seg avfall ved siden av en beho lde r når

området ikke er vedlikeholdt og det er plassert avfall ved side n av en beholder fra før.

Studier om menne skenes atferd tyde r videre på at en person kildesorterer mer når

felleskapet setter en norm om høy kildesortering. Rutinemessige ettersyn bør

eta bleres.

Restavfall som ikke passer
gjennom åpningen av lokket.

Metall som bør leveres ved
gjenvinning sstasjonen.

Ødela gt kledning ved
oppsamlingsenheten.
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Informasjon til hytteeiere om avfallsordningen

God kommunikasjon med brukere av fritids eie ndommen er en ves entlig faktor for å

oppnå gode resultater innen kildesortering. Samtidig er det vanskelig å nå frem med

informas jon til de fleste brukere. Framtidens informasjon bør kommuniseres ved:

Informasjonstavle og god merking ved avfallsplasser .

d istribusj on av in formasjon i forbindelse med utsendelse av fakturaer .

utlegging av informasjon på hytteeierfore ningens hjemmeside r .

Utlegging av brosjyrer på butikker, offentlige kontorer, osv.

Egne sider for fritidsrenovasjon på kommunens og renovasjo nse lskapets

hjemmesider
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Vedlegg

Figur 1 : Skisse over Benstigen
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Figur 2: Kart over Ringsakerfjellet 

 


