
                                       FORSKRIFT FOR RENOVASJON
                                                       I
                                     KARMØY KOMMUNE.

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 avfallsfraksjoner kan vedtas  
           egne forskrifter.

§2      Alle bolig- og hytteeiere plikter å benytte den renovasjonsordning som er fastsatt av  
          kommunen 
          
          Alle næringsvirksomheter plikter å ta hånd om sitt avfall på godkjent måte, og kan   
          frivillig delta i kommunens ordning dersom det er ønskelig og hensiktsmessig.

Innsamling.
§3     Hvert hus skal ha et tilstrekkelig antall abonnementer for oppsamling av avfallet.
         Til boliger og hytter normalt ett abonnement per husstand.
         Det skal benyttes den type avfalls- og kildesorteringsutstyr som kommunen til en hver 
         tid bestemmer.
         Utstyret kjøpes inn av kommunen og selges til abonnent.. 
         Dunkene på hjul skal plasseres på et for tømmingen bekvemt og hensiktsmessig sted, og         
         ikke over 5 meter fra kjørbar vei.

§4     Huseier plikter å holde adkomsten fremkommelig (snømåking, vegetasjonsfjerning mv.)
         for renovatøren, og å holde dunkene rene og i funksjonell stand.
         Kommunen kan skaffe reservedeler etter huseieres forespørsel.
         Dunkene skal ikke fylles mer enn at lokket med letthet kan lukkes tett til.

§5     Kommunen skal besørge renovasjonen utført etter henteintervaller som til en hver tid blir  
         bestemt..
         Henteintervallene kan være forskjellig i sommer- og vinterhalvåret.
         Boks for farlig avfall settes frem til renovatøren når abonnenten har slikt avfall å levere..
         Renovasjonen skal utføres slik at publikum ikke sjeneres unødig av støv, lukt og larm.
         Kjøretøyene skal innrettes på en slik måte at borttransporten foregår på en sanitær og   
         ellers 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 forbruks- og engangsmateriell til abonnenten.



Sortering.
§7     Den enkelte abonnent plikter å kildesortere og å levere de ulike avfallsfraksjoner slik 
         som kommunen til en hver tid bestemmer.
         Det må ikke fylles varm aske, flytende avfall eller spesialavfall i avfallsdunkene.
         Ved grov feilsortering fra abonnentens side kan renovatøren nekte å tømme dunken  
         før feilen er rettet.
         
§8     For spesielt interesserte abonnenter er det mulig å hjemmekompostere matavfallet.
         Hjemmekompostering skal kun benyttes av abonnenter som har gjennomført kurs    
         om emnet, og har inngått særskilt avtale med kommunen.

Behandling.
§9     Karmøy kommune sørger for at avfall og utsorterte avfallsfraksjoner til en hver tid 
         behandles eller videreleveres i tråd med gjeldende lovverk.

Avgifter.
§10    For renovasjonsordningen betaler den enkelte abonnent(huseier) en årlig avgift som fastsettes
          av  kommunestyret. 
          Engangsutstyr (dunker/reservedeler) belastes bruker til kostpris, og er brukers eiendom.

§11    Hytter, campingplasser, herberger og lignende som benyttes mindre enn 6 mnd i året 
          betaler en redusert avgift som tilsvarer ½ årlig boligavgift.
          Bruk mer enn 6 mnd i året belastes full avgift.

§12    Skyldige avgifter kan innkreves ved utpanting etter panteloven §6-1. 

Annet.
§13    Avfall som ikke kommer inn under den ordinære renovasjonsordningen: industriavfall, 
          bygningsavfall, hageavfall, større mengder farlig avfall, og lignende må den enkelte 
          selv bringe til godkjent mottak.
          Avfallet skal til en hver tid leveres slik mottaket måtte kreve ut fra mengde, type og 
          regulerende lovverk.
          For dette avfallet betales den avgift som mottaket måtte kreve ut fra mengde og  
          avfallstype.
          Karmøy kommunestyre fastsetter betalingsbetingelser for tømming ved kommunens
          avfallsanlegg.

Dispensasjon og klage.
§14    Dersom det i enkelte tilfeller vil medføre praktiske vanskeligheter å delta i den 
          kommunale renovasjonsordningen kan rådmannen etter søknad frita abonnenten for  
          denne plikt.
          Rådmannen kan i enkelte tilfeller samtykke i at enslige alderspensjonister over 67 år, 
          som har relativt lite avfall, kan benytte et abonnement felles med nabo (innenfor     
          avstand 500 m).
          Rådmannens avgjørelser kan påklages til formannskapet.

§15    Hovedutvalg teknisk har avgjørelsesmyndighet vedrørende praktiseringen av denne 
          forskrift.



 §16   Overtredelse av denne forskrift kan straffes med bøter etter forurensningslovens §78 og 
          eller §79.

Definisjoner.
§17    Abonnent: eier av den eiendom/matrikkel som omfattes av den kommunale 
          renovasjonsordningen.
          Som abonnent regnes også fester av eiendom. 
          
          Avfall: kasserte løsøregjenstander eller stoffer, jfr forurensningsloven §27.
          Avfall kan videre inndeles i husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall.

          Husholdningsavfall: i denne forskrift er dette vanlig avfall fra boliger og hytter,
          og evt. tilsvarende avfall fra andre avfallsprodusenter.
  
          Næringsavfall: Avfall fra offentlig og privat virksomhet og institusjoner.

         Farlig avfall(spesialavfall): avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med 
         annet husholdning- eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller 
         skade på mennesker eller dyr.

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

        Kildesortering: abonnent holder bestemte avfallsfraksjoner adskilt fra 
        hverandre og leverer dem slik kommunen har bestemt.

        Kildesorteringsutstyr: den type utstyr som skal benyttes til de ulike avfallsfraksjoner.

Vedtatt av Karmøy kommunestyre den 20.12.2011, 
i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30.


