
  RENOVASJONSFORSKRIFT  
                   FOR                 

HYTTER OG FRITIDSBOLIGER M.M. 

  FOR 

TORSKEN KOMMUNE 

 

Fastsatt av styret i Senja Avfallselskap IKS 16.05.03 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 

forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30 annet og tredje ledd og § 34.  

Vedtatt i kommunestyret i hver medlemskommune: 

Torsken:  Sak 066/03 den 18.12.2003 – Gjeldende fra 01.01.2004 

Berg: 

Tranøy: 

Lenvik: 

Dyrøy: 

Sørreisa: 

Målselv: 

 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser  

 

§ 1. Virkeområde  

 Forskriften gjelder oppsamling, innsamling og tømming av forbruksavfall fra de områder  

 av kommunen som omfattes av den kommunale hytterenovasjonen. Forskriften gjelder  

 også avfallsgebyr.  

 

Ordningen omfatter alle hytter og fritidsbebyggelse som er registrert i det offentlige 

bygningsregisteret (GAB). 

 

 

§ 2. Definisjoner  

 Som forbruksavfall regnes vanlig avfall fra hytter og fritidsbebyggelse.  

       Som spesialavfall (miljøfarlig avfall) regnes spillolje, maling, lim, lakk, løsemidler,  

 plantevernmidler, kvikksølvtermometer mv. jf. forskrift om spesialavfall fastsatt av  

 Miljøverndepartementet 19. mai 1994 nr. 362.  

      Som Grovavfall menes innbo og løsøre som skal kasseres. Eksempler er større gjenstander  

      som møbler, sykler, båtvrak og lignende som ikke passer til innsamlingssystemet. 

      Som EE-avfall menes elektrisk og elektronisk avfall slik som kjøleskap, vaskemaskiner,  

 komfyrer, lysrør/lyspærer, TV/radio og hårfønere.  

 

      Med oppsamlingsenhet menes container, plastbeholder på hjul eller annen innretning  

 beregnet for oppsamling av forbruksavfall. 



§ 3. Unntak for visse typer forbruksavfall  

       Flytende avfall, latrineavfall, sprøytespisser, skalpeller, varm aske, dyrekadaver,  

 eksplosive eller selvantennende stoffer som ikke omfattes av denne forskriften må ikke  

 plasseres i oppsamlingsenhetene.   

 

 

Kapittel 2. Innsamling av forbruksavfall fra hytter og fritidsbebyggelse  

 

§ 4. Tilbud 

 Abonnenten får levere forbruksavfall til containere på angitte plasser langs hovedveiene  

 og på enkelte tettsteder. Fritidsboliger i tettbygd strøk, der det ikke er containerløsning  

 for husholdninger, kan velge 240 l restavfallsbeholder som en tilleggstjeneste.  

 

      Annet avfall fra hytte og fritidsbolig kan leveres til eksisterende ordninger for  

      husholdninger. 
 

 

§ 5. Senja Avfallselskaps plikter  

  Avfallselskapet skal sørge for innsamling av avfall som omfattes av disse forskriftene.  

 Det henvises for øvrig til renovasjonsforskriften for husholdningsrenovasjon §8 for  

 utfyllende beskrivelse av avfallselskapets plikter vedrørende plassering og tømming av  

 beholdere. 
 

 

§ 6. Abonnentens plikter  

       Abonnenten som omfattes av den kommunale hytterenovasjonen skal selv sørge for å  

      bringe avfallet til nærmeste oppsamlingsenhet for hytterenovasjon. Abonnenten skal  

      videre på se at bruken av oppsamlingsenheten er i samsvar med disse forskrifter. Fritak  

      fra hytterenovasjonsordningen kan kun gis hvis hytta rives, brenner ned eller ved  

 bruksendring.  

      Abonnenter med beholder skal plassere beholderen maksimum 5 meter fra godkjent vei på  

 oppsamlingsdagen.  

      Oppsamlingsenhetene er kommunens eiendom og må behandles med forsiktighet.  

      Det henvises for øvrig til renovasjonsforskriften for husholdningsrenovasjon §8 for  

 utfyllende beskrivelse av abonnentens plikter vedrørende plassering og tømming av  

       beholdere. 

 

 

 

 

 

  



§ 7. Sortering av avfall og gjenvinning  

 Forbruksavfallet fra hytter og fritidsboliger kan som hovedregel leveres usortert. 

      Glass- og metallemballasje bør leveres til miljøbu der dette er lett tilgjengelig.  

      Spesialavfall, grovavfall og EE-avfall er det ikke tillatt å plassere på eller ved  

 oppsamlingsenhetene. Disse gjenstandene må abonnentene selv bringe til godkjent  

 avfallsmottak eller via ordninger for husholdningene.  

 

 

§ 8. Renovatørens plikter  

 Senja Avfallselskap IKS er pliktig til å holde orden rundt containeren. Avfallet skal  

 hentes hele året der det settes frem beholder og containere tømme iht avtale med den  

 enkelte kommune. 

 

       Tømming skal utføres slik at ingen blir unødvendig sjenert av lukt og støy.  

 Containere/beholdere skal forlates i lukket stand og om nødvendig låst. 

 

      Avfallselskapet plikter å informere abonnenten om tømmedag. 

 

Kapittel 3. Avfallsgebyr  
 

§ 9. Hvem skal betale avfallsgebyr og størrelse  

       Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen. For hver hytte og fritidsbolig skal  

 det betales en renovasjonsavgift. For de som velger beholder, skal det betales et høyere  

 gebyr. Gebyr fastsettes i samsvar med forurensningsloven § 34 og blir som følger: 

 

 Botid pr. år     Gebyr 

      Over 1 og inntil 6 mnd.    ½ gebyr 

      0-1 mnd. inkl. tilleggstjenesten beholder  ½ gebyr 

      0-1 mnd. uten tilleggstjenesten beholder  ¼ gebyr 

      Ikke i bruk      0  gebyr  

  

§ 10. Innkreving av renter mv.  

       Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter  

 panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr  

 gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27  

 tilsvarende.  



Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser  

 

§ 11. Dispensasjoner  

       Kommunen kan etter søknad dispensere fra plikten til å delta i ordningen dersom særlige  

 grunner tilsier det.  

 

 

§ 12. Klage  

       Vedtak som er fattet i medhold av disse forskrifter kan påklages kommunens  

 klagenemnd. 

 

§ 13. Straff  

       Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensingslovens § 79 annet ledd.  

 
 


