
Forskrift for renovasjon
Vedtatt av Karmøy kommunestyre den 16. juni 1998 med senere endringer.

Generelle bestemmelser
§1 Den kommunale renovasjon omfatter hele Karmøy kommune. Denne forskrift omfatter 

sortering oppbevaring, innsamling, transport, gjenvinning og annen sluttdisponering av avfall. 
Denne forskrift er ikke til hinder for at det for spesielle avfallstyper kan vedtas egne forskrifter.

§2 Alle huseiere plikter å benytte den av kommunen fastsatte renovasjonsordning. For huseiere 
på Feøy er det frivillig om de vil delta i ordningen. Private fritidsboliger kan frivillig delta i 
renovasjonsordningen.

Innsamling 
§3 Hvert hus skal ha et tilstrekkelig antall abonnementer for oppsamling av avfallet. Til bolighus 

normalt et abonnement pr. husstand. Det skal benyttes den type avfalls- og 
kildesorteringsutstyr som kommunen til en hver tid bestemmer. Utstyret innkjøpes av 
kommunen. Etter denne forskrift skal hver abonnent ha tre dunker på hjul utenfor boligen; en 
dunk på 120 liter for restavfall, en dunk på 60 liter for matavfall og en dunk på 240 liter for 
papir. Hver abonnent får i tillegg utlevert en spesialavfallboks. Denne boks brukes til 
oppbevaring av mindre mengder giftig avfall. Dunkene på hjul skal plasseres på et for 
tømmingen bekvemt og hensiktsmessig sted og ikke over 5 m fra kjørbar veg. 

§4 Huseier plikter å holde adkomsten fremkommelig for renovatørene, og å holde dunkene rene 
og i funksjonell stand. Kommunen kan skaffe reservedeler etter huseiers forespørsel. 
Dunkene må ikke fylles mer enn at lokket med letthet kan lukkes tett til.

§5 Kommunen skal besørge renovasjonen utført etter de til en hver tid bestemte henteintervaller. 
Henteintervallene kan værer forskjellig i sommer- og vinterhalvåret. Boksen for giftig avfall 
settes frem til renovatøren når abonnenten har noe å levere. Renovasjonen skal utføres slik at 
publikum ikke generes unødig av støv, lukt og larm. Kjøretøyene skal innrettes slik at 
borttransporten foregår på en sanitær og estetisk betryggende måte, og slik at avfall ikke faller 
av eller blåser bort under transporten. Det kan ikke benyttes kjøretøytyper som ikke er 
godkjent av kommunen. Renovatøren kan ikke fjerne eller utsortere gjenstander som omfattes 
av denne forskrift til egen vinning. 

§6 Renovatøren skal sørge for utkjøring av forbruksmateriell til abonnenten en gang i året. 

Sortering
§7 Til sortering av matavfallet skal det benyttes dertil egnede (papir-)poser. I tillegg plikter den 

enkelte abonnent å kildesortere i de fraksjoner som til en hver tid skal utsorteres. De 
avfallsfraksjoner som ikke skal utsorteres leveres i restavfallsdunken. Det må ikke fylles varm 
aske, flytende avfall eller spesialavfall i avfallsdunkene. 

§8 For spesielt interesserte abonnenter er de mulig å hjemmekompostere matavfallet i stedet for 
å levere det i 60- liter dunken. Hjemmekompostering skal kun benyttes av abonnenter som 
har tilstrekkelig kunnskap (gjennomført kurs) om emnet, og har inngått særskilt avtale med 
kommunen. 

Behandling
§9 Kommunen sørger for at søppelet deponeres eller anvendes i henhold til offentlig regler og 

pålegg. Kildesorterte fraksjoner videreleveres for gjenbruk.



Avgifter
§10 For renovasjonsordningen betaler den enkelte abonnent en årlig avgift som fastsettes av 

kommunestyret. Årsavgiften dekker gratis levering av kuldemøbler til kommunens 
søppelfyllplass (transport inngår ikke i avgiften). Engangsmateriell (dunker/reservedeler) 
betaler bruker med en engangsavgift tilsvarende innkjøpspris + transportutgifter. 

§11 Campingplasser, ungdomsherberger, utleiehytter o.l. som utleies tilsammen mer enn 4 
måneder. pr. år betaler full renovasjonsavgift pr enhet. Hytter for privat bruk som deltar i 
renovasjonsordningen betaler 1/3 renovasjonsavgift.  

§12 Skyldige avgifter kan innkreves ved utpanting i samsvar med lov om kommunal renholdsavgift 
av 8. juni 1928 med senere endringer.

Annet
§13 Avfall som ikke kommer innunder den ordinære renovasjonsordning – industriavfall, 

forretningsavfall, bygningsavfall, hageavfall, større mengder spesialavfall o. l. Må den enkelte 
selv bringe til godkjent mottak.  Avfallet skal til enhver tid leveres slik det enkelte mottak måtte 
kreve ut fra mengde, avfallstype, og regulerende lovverk. For dette avfall betales den avgift 
som mottaket måtte kreve ut fra mengde og avfallstype. Karmøy kommunestyre fastsetter 
betalingsbetingelsene for tømming ved den kommunale avfallsplass.

Dispensasjon og klage
§14 Dersom det i enkelte tilfeller vil medføre praktiske vanskeligheter å delta i 

renovasjonsordningen kan rådmannen etter søknad frita huseieren for denne plikt. 
Rådmannen kan i enkelte tilfeller samtykke i at enslige som har relativt lite avfall kan benytte 
et abonnement felles med nabo. Rådmannens avgjørelse kan påklages til formannskapet.

§15 Teknisk hovedutvalg har avgjørelsesmyndighet vedrørende praktisering av denne forskrift.
 

§16 Overtredelse av denne forskrift kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet 
ledd.

Definisjoner
§17 Abonnent: Eier av eiendommen som omfattes av den kommunale renovasjonsordning.

Som abonnent regnes også fester av eiendom, og leietaker hvor renovasjonsavgiften ikke 
betales av utleier.

Avfall: Kasserte løsøregjenstander eller stoffer, jfr. Forurensningsloven § 27. Avfall kan videre 
inndeles i forbruksavfall, produksjonsavfall og spesialavfall. 

Forbruksavfall: I denne forskrift er dette vanlig avfall fra husholdninger og sammenlignbart 
avfall fra andre avfallsprodusenter. Kommunen bestemmer til enhver tid hva som er 
forbruksavfall.

Produksjonsavfall: Avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde 
adskiller seg vesentlig fra forbruksavfall. 

Giftig avfall: Avfall med særlig skade- og forurensningspotensiale – f.eks. maling, spillolje, 
sprøytemidler, bly- og kvikksølvholdige batterier – jfr. forskrift om spesialavfall av 19. mai 1994 
med endringer.

Restavfall: Avfall som det ikke finnes sorteringsordninger for.

Avfallsfraksjon: En bestemt type avfall som ikke skal blandes med andre typer avfall. 

Kildesortering: Avfallbesitter/abonnent holder bestemte avfallstyper skilt fra hverandre, og 



legger/bringer disse avfalltypene i/til bestemte oppsamligsenheter. 


