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INSTRUKS TIL FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG SLAM 
Vedtatt i henhold til § 4 i forskrift for husholdningsavfall og slam i Engerdal kommune av 15.6.2006 
Vedtatt i Engerdal kommunestyret 15.6.2006 
 

Instruksen gjøres gjeldende fra 1.7.2006. 
 

INNLEDNING 

Formålet med denne instruksen er å gi retningslinjer for saksbehandling etter kommunens 

renovasjonsforskrift. Tolkningene er i hovedsak basert på de råd som er gitt i ”Revidering av 

renovasjonsforkrifter – veileder for kommunene” utgitt av Norsk Renholdsverks-forening, 

rapport nr. 9/2003.  

Begrepene er definert i forskriftens § 3. 

HVEM SOM OMFATTES AV FORSKRIFTEN 

Jfr. § 2. Forskriftsteksten er ikke uttømmende.  

Hovedregelen er at en hver registrert grunneiendom med privat husholdning som i 

hovedsak bidrar til å gi beboeren(e) rom for hvile og anledning til matstell er å betrakte 

som en bolig som dermed produserer husholdningsavfall. Der hvor hvile og matstell gis 

som en del av en virksomhet (for eksempel et sykehjem)vil avfallet være næringsavfall.  

 

Avfall fra Vurdering Avfallskategori 

Studenthybler Har normalt en lav grad av fellestjenester, f.eks. lager studentene selv 
maten.  

 

 

 

Husholdningsavfall 

Hybelhus Det samme som for studenthybler vil gjelde andre hybelhus der 
bofunksjonen er det sentrale. 

Hytter, fritidsbolig, 
utleiehytter  

Gjelder de med lav eller ingen grad av fellestjenester. Selv om hyttene 
leies ut hele eller deler av året er formålet å gi beboerne rom for hvile 
og anledning til matstell. Utleiehytter kan sammenlignes med 
studenthybler. 

Eldre- og trygdeboliger Eldre- og trygdeboliger er ofte på steder der det er noen grad av 
fellestjenester, men det anses at denne graden av fellestjenester er 
lav. F.eks. vil det normalt ikke være felles matservering. 

Boliger med service Boliger med service er små boligenheter som er plassert i en bygning 
eller et bygningskompleks der det er mulighet for å få mat servert samt 
hjelp til ulike gjøremål. Her tilbys liten grad av fellestjenester.  

Internatboliger Internatboliger i tilknytning til en skole med felles matservering vil 
generere næringsavfall. Avfallet oppstår som en del av 
skolevirksomhetens tjenester.  

 

 

 

Næringsavfall 
Campinghytter og 
utleiehytter  

Gjelder campinghytter, utleieleiligheter og -hytter som iht NBR-
skjemaet er ”annet”, der det er en viss grad av fellestjenester. 

Aldershjem  Dette er pleieinstitusjoner der beboerne har tilbud om pleie og får mat 
servert. Som regel er dette i tilknytning til behandlingstilbud.  

Rehabiliteringsinstitusjoner  

Sykehjem 
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Graden av fellestjenester vil være avgjørende. Det vises til bygningstypekoden i GAB og 

NBR-skjema nr. 5175 (juli 2003). Bygningstyper som faller inn under ”Boliger” produserer 

husholdningsavfall. Bygningstyper som faller inn under ”Annet” er ikke bolig og produserer 

derfor næringsavfall. 

En hytte forstås vanligvis som en fritidsbolig med bruksareal på mer enn 15 m2, der 

bruksareal er definert som i ”Norsk Standard 3940, Areal- og volumberegning av bygninger”. 

Bruksareal av eventuelle anneks skal regnes med. Seterhus, skogskoie og utmarkskoie faller 

inn under ”Bolig” i NBR-skjemaet, og har derfor husholdningsavfall. Det har ingen betydning 

om setra benyttes i næring (jordbruk), til fritidsformål for eier eller til utleie. 

Det er også et krav at bygningen skal være i en slik bygningsmessig stand at den er beboelig 

og kan benyttes til sitt formål. Tilsvarende gjelder for annen fritidsbolig, seter og lignende.  

 

FRITAK FOR GEBYRPLIKT 

Hjemmel for fritak finnes i forskriftens § 4 tredje ledd. Forskriften krever at søknad om 

dispensasjon skal være skriftlig og dokumentert. Det kan bare gis dispensasjon for særskilte 

eiendommer. 

BOLIGER 

Generelt gjelder at det skal betales gebyr for boliger som definert i § 2 i forskriften og etter 

disse retningslinjer. Det kan søkes fritak hvis boligen ikke er beboelig, er slått sammen med 

annen bolig og lignende. Evt. fritak skal være knyttet til eiendommen, og kan ikke gis av 

sosiale grunner knyttet til eier eller bruker. Ved eventuelle vedtak om fritak må utleverte 

sekker for det aktuelle tidsrom returneres kommunen. Kommunen kan gi fritak for følgende 

forhold: 

 

a) For boliger som har leilighet/hybler for utleie, men vil gå over til å benytte hele huset til 

eget bruk, kan en søke kommunen om fritak fra renovasjonsordningen og gebyrplikten 

for bruksenheten som tidligere ble leiet ut.  

 

b) Ved rehabilitering/ombygging av bygg/boliger slik at det ikke kan bo folk i boligen i en 

periode på minimum 6 måneder, kan en søke kommunen om fritak fra 

renovasjonsordningen for den aktuelle perioden. Fritaket omfatter også gebyrplikten. 

 

c) For bruksenhet / bolig som kan dokumenteres å ikke være i bruk i minimum 6 måneder, 

kan en søke kommunen om fritak fra renovasjonsordningen og gebyrplikten. 

Forutsetningen er normalt at boligen ikke er beboelig. Dette skal dokumenteres. Eier av 

bolig er pliktig til å melde fra når bolig blir benyttet, og fritaksgrunn opphører. 

 

d) Boligeiendommer som kan dokumentere å ha vært permanent fraflyttet i mer enn 6 

måneder, kan etter søknad tilstås kommunale avgifter/gebyrer tilsvarende som for 

fritidseiendommer. Eier/beboer plikter selv å varsle Engerdal kommune umiddelbart 

dersom vedkommende eiendom helt eller delvis igjen tas i bruk som bolig. Eventuelle 

unnlatelser i forhold til en slik varsling, vil bli å betrakte som unndragelse av pliktige 

kommunale avgifter/gebyrer med de følger dette måtte innebære. 

 

Som hovedregel gjelder fritaket for renovasjonsgebyret fra tidspunktet for vedtaket og med en 

maksimal tidsavgrensing på 24 måneder. Det kan i spesielle tilfeller gis fritak for en lengre 

periode enn 24 måneder. Søker må, før fritaksperioden går ut, gi skriftlig melding til 
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kommunen dersom situasjonen er uendret. Blir ikke slik melding gitt, blir gebyret justert 

tilbake. 

 

HYTTER, SETRER OG FRITIDSBOLIGER 

Generelt gjelder at det skal betales gebyr for hytter, setrer og fritidsboliger som definert i § 2 i 

forskriften. Når bygningen på eiendommen har rom for hvile (seng) og anledning for matstell 

(kjøkkenbenk) regnes den som bolig/boenhet. Det kan søkes fritak hvis boligen ikke er 

beboelig. Evt. fritak skal være knyttet til eiendommen, og kan ikke gis av sosiale grunner 

knyttet til eier eller bruker. Kommunen kan gi fritak for følgende forhold: 

 

a) Når hytte, seter eller annen fritidsbolig kan dokumenteres å være ubeboelig. Dette kan 

bl.a. innebære at den bygningstekniske tilstanden er svært dårlig eller at vesentlige 

installasjoner som varmekilde/ildsted er koblet fra. 

 

b) Når bruksarealet er mindre enn 15 m2. 

 


