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RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE   

Retningslinjene er utarbeidet i samsvar med nye kommunale forskrifter for innsamling mv av 
husholdningsavfall, tømming av slamavskillere, privéter, tette tanker, spesialavfall og for 
slam- og avfallsgebyrer. Endret ved innføring av kildesortering i 2002.   

Med hjemmel i kommunenes renovasjonsforskrifter kapittel 6, § 24, samt vedtekter til 
Finnmark Miljøtjeneste AS, § 3, pkt 6 kan Finnmark Miljøtjeneste AS v/ styret fastsette 
utdypende retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av forskriften. Retningslinjene er 
behandlet i S. sak nr. 29/05 den 11. oktober 2005.    

INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL   

1. Innsamling av avfall  

Det er innført dunkrenovasjon i eierkommunene til Finnmark Miljøtjeneste AS for 
innsamling av husholdningsavfall. Alle abonnenter/ husholdninger er forpliktet til å 
benytte avfallsbeholderen og sortere avfallet etter gitte retningslinjer. Abonnentene har i 
tillegg til dunkrenovasjon anledning til å benytte seg av utplasserte containere for 
innsamling av bla glass, papp og papir. Farlig avfall (spesialavfall), grovavfall samt annet 
avfall som ikke samles inn ved ukentlig renovasjon bringes til egne mottaksstasjoner og 
sorteres etter selskapets anvisninger.    

2. Abonnentens plikter  

Oppsamlingsenheter som er utlevert fra Finnmark Miljøtjeneste AS er å regne som 
abonnentens eiendom og er ikke selskapets ansvar.   

Abonnenten er forpliktet til å ha tilfredsstillende plassering og feste av avfallsbeholderen 
slik at denne ikke kommer på avveie forårsaket av vind etc. Abonnenten svarer for all 
skade og slitasje på oppsamlingsenheten som ikke er forårsaket av skade ved tømming og 
må også erstatte bortkommet eller ødelagt enhet. Skade forårsaket av løs dunk er også 
abonnentens ansvar.  

Ved oppsigelse av abonnement er det Finnmark Miljøtjeneste AS som inndrar  dunkene 
eller overlater de til ny abonnent. Ved salg av eiendom, eller ved flytting skal  
avfallsbeholder, benkutdrag med bøtter, papirboks og boks for farlig avfall bli igjen i 
boligen. Dette utstyret tilhører eiendommen. Det blir huseieren sitt ansvar å påse at 
avfallsbeholderen og utstyr for kjøkkenbenken er på plass.  

Abonnentene skal sortere avfallet etter gjeldende retningslinjer. Det sorterte avfallet må 
være så rent som mulig. Avfallet sorteres optisk, dvs avfall samles i separate poser med 
anvist farge slik at de ulike avfallstypene sorteres etter fargen på posen. Avfallsposene må 
være hele og knytes godt igjen før de legges i dunken. Ingen løse gjenstander må legges i 
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avfallsbeholderen. Abonnentene får utlevert poser etter behov og er forpliktet til å sortere 
sitt avfall.  

Abonnenten kan ikke forvente å få avfallet hentet hvis avfallet ikke er sortert.    

3. Dunkrenovasjon  

Alle abonnenter er pliktig til å ha minimum en oppsamlingsenhet for sitt 
husholdningsavfall. Standard avfallsbeholder er på 240 liter.   

De abonnenter som er tilknyttet felles oppsamlingspunkt og oppsamlingsenhet er pliktig 
til å benytte seg av disse.    

4. Tømmehyppighet  

Renoveringen skal gjennomføres regelmessig, hver uke. Det vil være aktuelt med 
innføring av tømming hver 14. dag, for deler av vinterhalvåret. Dette gjennomføres av 
Finnmark Miljøtjeneste AS etter nærmere avtale med styret og kontraktører. All 
informasjon ved en slik overgang gjennomføres av Finnmark Miljøtjeneste AS.    

5. Bruk/ plassering av oppsamlingsenheten  

Bruk og plassering av oppsamlingsenheten skal skje i hht renovasjonsforskriftens §§ 5, 7 
og § 9.  

Avfallsbeholderen skal stå nærmest mulig vei, maks 5  fem 

 

meter fra veiens skulder på 
angitte tømmedag.   

Følgende krav skal følges:  

Dunkavstand til kjørbar veg Avstand; nærmest mulig vei, men maks 5 

 

fem 

 

meter fra veiens skulder. 
Tyngde på avfallsbeholderen Tyngden på en standard avfallsbeholder må ikke 

være så tung at renovatør ikke kan håndtere denne 
på en tilfredsstillende måte. 

Feste av dunk Det er abonnentens ansvar å holde orden rundt 
oppsamlingsenheten og om nødvendig etablere 
tilfredsstillende løsninger slik at beholderen ikke 
kommer på avveie. 

Sortering av avfallet Avfallet må være sortert i riktige poser, etter 
farge/ avfallstype. Posene må være knytt godt for 
og ingen løse gjenstander må ligge i 
avfallsbeholderen. 
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6. Bruk av avfallsbeholdere og containere  

Dersom det blir brukt andre avfallsbeholdere og containere enn hva Finnmark 
Miljøtjeneste AS benytter skal disse være av en slik type at renovasjonsbilene kan benytte 
disse. Finnmark Miljøtjeneste AS og den aktuelle transportør kan være behjelpelig med å 
henvise til riktig leverandør av godkjente typer. Dunker som benyttes til 
husholdningsrenovasjon skal leveres av Finnmark Miljøtjeneste AS.  

Alle containere skal stå på plant underlag. Disse må plasseres slik at renovasjonsbilen lett 
kan rygge til dem. Hvis beholder/ container er overfylt, fastfrosset eller nedsnødd er ikke 
Finnmark Miljøtjeneste AS ansvarlig for eventuelle skader som påføres dem ved 
tømming.    

7. Krav til kjørbar vei  

Veianleggene skal i hovedsak følge disse prinsippene:  

Kurvatur Radius, ikke  10 m 
Stigningsforhold Ikke større enn 1:10 
Bredde  3,0 meter med veiskulder på 0,5 meter 
Ryggeavstander  Rygging skal i størst mulig grad unngås 
Akseltrykk 8 tonn, og/ eller totalvekt på 25 tonn 
Snuplass Renovasjonsbilene skal ha mulighet til å 

snu på en forsvarlig måte hele året 

   

8. Definisjon og beregning av abonnement  

8.1 Husholdning  

Som renovasjonsforskriftenes §§ 2, 4 og § 17 beskriver skal alle eiendommer omfattes 
av renovasjonsordningen. Finnmark Miljøtjeneste AS fastsetter serviceavgiften pr 
boenhet pr eiendom. For nærings- og produksjonsvirksomheter kan virksomheter 
tilbys abonnement tilpasset sin avfallsmengde. Antall abonnement beregnes ut fra 
gjeldende fordelingsnøkkel:  

Leilighet/ hus  1 abonnement pr leilighet 
Leilighet/ hus + 1 hybel/ hybelleilighet 
inntil 30 m2 

1 abonnement 

1 leilighet/ hus + 2 hybler inntil 30 m2 2 abonnement 
Flere hybler i samme bygning, feks 
hybelhus 

2 hybler  1 abonnement,  
4 hybler  2 abonnement, osv 

Nærings- og produksjonsvirksomheter

 

Kan tilbys abonnement i forhold til sin 
avfallsmengde. Avfal1et må kildesorteres. 
I tillegg kommer avfall som leveres 
Gairasmoen mottaksanlegg mot gebyr 
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Leilighet/ hus defineres som en selvstendig boenhet da den fører egen husholdning og 
skal registreres med minimum ett abonnement.   

Hybel/ hybelleilighet defineres som boenhet som fører egen husholdning. Skal 
registreres med abonnement som vist ovenfor.  

Der hvor avfallsmengden er større slik at standard avfallsbeholder ikke er tilstrekkelig 
er abonnenten forpliktet til å øke abonnementsantallet.   

8.2 Hytte/ fritidsrenovasjon   

Alle hytter og fritidshus i eierkommunene skal omfattes av renovasjonsløsning hvis 
dette er praktisk mulig å gjennomføre.  

Alle hytter og fritidsboliger belastes med en fast serviceavgift, pr tiden kr 900,- pr år 
eks mva. Renovasjonsløsning for disse er bruk av containere utplassert i tilknytning til 
hytter/ fritidsboliger eller ved tildeling av 140 l avfallsbeholder der hvor dette er 
mulig, f.eks i boligområder. Alle containere låses og hvor kun hytteabonnenter har 
nøkler til disse. Som en del av ordningen kan mottaksstasjonene og utplasserte 
grovavfallscontainere i ytterdistriktene benyttes for levering av avfall fra hytte/ 
fritidsboliger. Kostnadene dekkes gjennom serviceavgiften/ renovasjonsgebyret.   

8.3 Reindrift  

Sekundærboliger for reindriftsutøvere belastes med fast serviceavgift, pr tiden kr 900,- 
pr år eks mva for tømming av sin avfallsbeholder. Sekundærboliger tildeles 
avfallsbeholdere på 140 liter. Avfall som leveres må sorteres ihht gjeldende system. 
Avfall utover tømming av avfallsbeholder kommer som tillegg regnes som 
næringsavfall og reindriftsutøvere betaler gebyr ihht fastsatt regulativ.    

9. Serviceavgift/ renovasjonsgebyr  

Finnmark Miljøtjeneste AS v/ styret fastsetter serviceavgiftens størrelse (pr abonnement) 
for avfall og slam for gjeldende år.   

Kommunen fastsetter renovasjons- og slamgebyrer til forbrukerne.  

Finnmark Miljøtjeneste AS sine vedtekter § 3 Formål, pkt 6 lyder som følger: 
Selskapet forplikter seg til å opprettholde lik serviceavgift i alle kommuner. 
Forutsetningene for dette er at kommunene vedtar like forskrifter for avfall og slam hvor 
beregningene av gebyrene er definert likt. Kommunene delegerer til selskapets styre 
gjennomføringen av forskrifter og utarbeidelse av retningslinjer for utførelse av 
tjenestene.  

For å opprettholde lik serviceavgift i alle kommuner forutsetter dette at den enkelte 
kommune bruker gjeldene retningslinjer for fastsettelse av abonnement.  
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Differensiering av renovasjonsgebyret gjennomføres av den enkelte kommune. Finnmark 
Miljøtjeneste AS utfakturerer en fast serviceavgift pr abonnement. Ved differensiering har 
en mulighet til å skille disse ut ved utlevering/ bytte til avfallsbeholder på 140 liter  

Den enkelte kommune står fritt til å ha et høyre tjenestetilbud til sine abonnenter enn hva 
som tilbys av Finnmark Miljøtjeneste AS. Dette kommer som tillegg utover ordinær 
serviceavgift.    

10. Levering av avfall til mottaksstasjon  

10.1 Gratis levering for husholdninger 
For husholdninger med abonnement på renovasjon kan grovavfall leveres til 
mottaksstasjon uten ekstra gebyr. Kostnadene er dekket gjennom serviceavgiften/ 
renovasjonsgebyret. Avfallet må leveres av eier.  

Som grovavfall regnes avfall fra opprydding, oppussing/ rehabilitering av bolig etc. 
Forutsetningen for levering er at en sorterer sitt avfall etter de regler som gjelder på 
mottakene. Hvis dette ikke overholdes kan vakten ta betalt for levering og sortering av 
avfallet.  

10.2 Unntak for gratis levering  
I visse tilfeller er avfall fra husholdninger/ eiendommer med abonnement på renovasjon 
fratatt retten til gratis levering da dette avfallet ikke er inkludert i serviceavgiften: 

 

Hele eller deler av campingvogner, kjøretøy, båt, scootere, firehjulinger etc  

 

Ved forsikringssaker for eksempel branntomt, vannskade, etc er avfallet å regne 
som næringsavfall og må leveres til Gairasmoen mottaksanlegg i sin helhet.  

 

Dødsbo; avfallet er næringsavfall. 

 

Avfall fra næringsvirksomheter utover det sorterte avfallet som betjenes gjennom 
den ordinære renovasjonsordningen (dunkrenovasjon) 

 

Avfall fra virksomheter, eiendommer med utleiebygg, både kommunalt og privat 
eid.  Avfall fra opprydding i den enkelte husholdning inngår, men avfallet må 
leveres av leietaker. Avfall fra oppussing/ rehabilitering, etc samt avfall fra 
foretak som er leietaker inngår ikke. 

 

Avfall fra gårdsdrift må betales avgift på etter gitte priser. 

 

Avfall fra organisasjoner, idrettslag etc 

 

Avfall fra fiskebåter etc 

 

Avfall kan ikke

 

leveres med traktor/ traktorhenger, lastebil, container etc, eller 
med firmabiler. Alt avfall skal leveres til mottaksstasjonene med privat bil/ henger 
for å få levert avfall uten ekstra gebyr.   

I alle av disse tilfellene må en betale avgift etter gitte prislister. I tvilstilfeller avgjør 
Finnmark Miljøtjeneste AS utfallet av dette.      
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11. Fritak og endringer i hht renovasjonsforskriftens § 4  

Alle bebygde bolig- og hytte/ fritidseiendommer (festetomter, eiendomstomter mv) i 
regionen skal belastes med minimum ett renovasjonsgebyr.  

Endringer som meddeles selskapet reguleres kontinuerlig. Regulering av abonnement skal 
foretas med grunnlag i gjeldende retningslinjer.   

Nybygg skal ilegges kommunalt gebyr etter at brukstillatelsen er gitt. Kommunene er 
ansvarlig for oppdatering og melding skal sendes Finnmark Miljøtjeneste AS når tillatelse 
gis.  

For boligeiendommer kan fritak opptil 12 måneder gis dersom: 

 

Bygningen er totalskadet av brann 

 

Det er gitt byggetillatelse til hovedombygging etter Plan- og bygningsloven  

Permanent fritak gis i følgende tilfeller: 

 

Eiendommens status endres (fraflyttet, totalskadet etter brann og bygges ikke opp)  

For disse vilkårene gis det fritak på serviceavgift/ renovasjonsgebyr på 100 %.  

Den enkelte kommune faktureres med forhåndsfaktura for hvert kvartal. Inn- og 
utmeldinger foretatt gjennom året reguleres i 4. kvartal.    

12. Spesielle forhold  

Endringer i bo- og leieforhold under 6 måneder betinger ikke til fradrag i det kommunale 
gebyret. Innmeldte renovasjonsgebyr skal bestå i minimum 6 måneder før utmelding kan 
foretas.  

For helårsboliger som midlertidig, blir stående tom kan det gis delvis fritak. For å oppnå 
dette må følgende regler oppfylles: 

 

Det må søkes fritak for hvert enkelt år 

 

Fravær fra fast bopel må være på over 6 måneder pr år 

 

Fraværet må dokumenteres samt årsak til fravær 

 

Boligen må ikke være i bruk for perioden det søkes fritak for 

 

Fritak gis til eier på søknadstidspunktet og kan ikke automatisk overføres.  

Fritak innvilges kun med reduksjon i serviceavgift/ renovasjonsgebyr på 50 %.   

Vedtak om fritak etter dette punktet skal alltid inneholde vurdering og begrunnelse og 
meddeles selskapet umiddelbart. Søknad fra abonnenten skal følge med som 
dokumentasjon.  

Ett hvert fritak som kommunene innvilger skal meddeles Finnmark Miljøtjeneste AS og 
begrunnes i henhold til gjeldende renovasjonsforskrift med dets retningslinjer.  
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INNSAMLING OG HÅNDTERING AV SLAM   

13. Tømming av slamavskillere, infiltrasjonsanlegg, synkekummer, septiktanker mm  

Slam fra alle kommunale renseanlegg og slamavskillere skal håndteres av Finnmark 
Miljøtjeneste AS.  

Infiltrasjonsanlegg, slamavskillere, synkekummer og septiktanker fra enkelthus, 
husgrupper tømmes, kontrolleres og behandles av Finnmark Miljøtjeneste AS. 
Tømmefrekvensen fastsettes ut fra anleggets tilstand, beliggenhet, gjeldende 
utslippstillatelse og gjeldende lover og forskrifter for denne type utslipp. Kommunen 
varsler anleggseier om dette skriftlig og senest 3 måneder etter at tømming og kontroll er 
utført av Finnmark Miljøtjeneste AS.  

Anleggene skal tømmes innenfor oppsatt tømmeperiode, hvor perioden fortrinnsvis er satt 
mellom 1. mai  1. oktober.     

14. Bestilling av tømming av avløpskummer  

Tømming av avløpskummer foregår etter henvendelse fra gjeldende kommune, hvorav 
gjeldende anlegg tømmes i henhold til renovasjonsforskriftens § 13 samt med bakgrunn i 
tidligere tilstandsrapport for anlegg som ikke kan godkjennes. Liste over alle anleggene 
skal sendes Finnmark Miljøtjeneste AS i god tid før tømming. Finnmark Miljøtjeneste AS 
vil sørge for at anleggene blir tømt og kontrollert. Rapportering tilbake til kommunen etter 
avtale.  

Den enkelte kommune er ansvarlig for å varsle eierene om at tømming vil finne sted.   

Ett hvert fritak som kommunene innvilger må meddeles Finnmark Miljøtjeneste AS og 
begrunnes i henhold til Forurensningsloven, slamplan eller gjeldende renovasjonsforskrift 
med dets retningslinjer.    

15. Gebyr for tømming og behandling av kloakkslam  

Finnmark Miljøtjeneste AS fastsetter gebyrene for tømming og behandling av kloakkslam.   

Anlegg som er oppført på kommunenes tømmeliste og hvor årsaken til at tømming ikke er 
utført ikke skyldes operatør eller selskapet faktureres gjeldende kommune som om 
tømming er utført.   

For de anlegg som tømmes etter avtale med den enkelte kommune faktureres kommunen 
for tømmingen.  


