
21. Hushaldsavfall 2022

Opplysningar om kommunen og ansvarleg for rapporteringa
Kommunenr 

Namnet på kommunen 

Namnet på den skjemaansvarlege 

Tlf nr 

E-post skjemaansvarleg 

Kontroller og feilmeldinger 
Det er mange logiske kontrollar i skjemaet. Dersom du har skrive inn eit tal som openberra er feil, eller
dersom tal ikkje er fylt ut, vil det dukke opp ei feilmelding når skjemautfyllinga blir kontrollert.
Desse feilmeldingane er av 3 typer: 

1. KRITISK FEIL/MANGEL: Dette er feil eller manglar som MÅ rettast opp.
Du får IKKJE sendt inn skjema før du har retta feilen 

Raud
skrift 

2. ALVORLEG FEIL/MANGEL:Det er manglar eller feil som vi ber kommunen om å rette opp eller vurdere på
nytt. Du kan likevel få sendt inn skjema utan å rette opp. 

Oker
skrift 

ADVARSEL OM FEIL/MANGEL: Det er sannsynleg at det er oppstått feil eller manglar ved utfyllinga. Dette
vurderer vi som mindre alvorleg, sjølv om vi ønskjer komplett utfylling.
Du kan sende inn skjema utan å rette opp. 

Blå
skrift 

Informasjon om rettleiing til skjema
Spørsmåla er nærmare forklart i rettleiinga til skjema. Rettleiinga hentast fram ved å trykke på i-knappen øvst på
denne sida, ved sidan av tittel på skjema.
I tillegg er der infoknappar, markert ved i, ved sidan av enkelte spørsmål, som gir utfyllande forklaring på kva
som skal rapporterast.

1 Kommunal/interkommunal avfallsordning

Er kommunen med i eit (interkommunalt) avfallsselskap?

NB: Kommunar som er med i avfallsselskap (krysser for "ja") fyller
berre ut punkt 1-3 i skjema.

Ja Nei

 

Kommunen er tilslutta følgjande avfallsselskap:  

 

Har du funne feil som er retta opp i opplysningane over? Ja Nei

Kven tar seg av innsamlinga av hushaldssavfall i kommunen?

Kommunen utfører tenesten sjølv (eigenregi/utvida eigenregi)

Kommunalt/ interkommunalt selskap (einerett)

Privat aktør (gjennom anbud)

Kombinasjon av alternativa over

Kven tar seg av drift av gjenvinningsstasjonar i kommunen?

Kommunen utfører tenesten sjølv (eigenregi/utvida eigenregi)

Kommunalt/ interkommunalt selskap (einerett)

Privat aktør (gjennom anbud)

Kombinasjon av alternativa over

Kven tar seg av drift av returpunkt i kommunen?

Kommunen utfører tenesten sjølv (eigenregi/utvida eigenregi)

Kommunalt/interkommunalt selskap (einerett)

Privat aktør (gjennom anbud)

Kombinasjon av alternativa over

Har ikkje returpunkt

2 Abonnement og hytterenovasjon

2.1 Abonnement
Påverkar dette gebyrsatsen?



Tilbyr kommunen valfri storleik på behaldarar?
Ja Nei Ja Nei

Har kommunen tilbod om valfri tømmefrekvens?
Ja Nei Ja Nei

Er det høve til å velje kva materiale som kan
kjeldesorterast? Ja Nei Ja Nei

Er det høve til å velje heimekompostering?
Ja Nei Ja Nei

Før opp kor mange fleire forhold som kan
påverke gebyrsatsen:

Før opp kva andre forhold som kan påverke
gebyrsatsen 

2.2 Hytterenovasjonen i kommunen

Oppgi tal på bueiningar tilknytt hytterenovasjonen:

3 Renovasjonsordning

Kor mange betente gjenvinningsstasjonar finnst i kommunen?

Kor mange dager i året er det mogleg å levere avfall på gjenvinningstasjon utanom vanleg
arbeidstid (kvardagar 8:00 - 17:00)?

Kor mange gonger blei matavfall eller restavfall der matavfallet inngår, henta hos den
enkelte husstand siste året?

4 Avfall frå hushald og næring

a) Kor mange tonn restavfall vart eksportert til
utlandet (uavhengig av behandlingsmåte)?

 

b) Vart avfall frå hushald og næring samla inn
saman i henteordninga?
 

Ja Nei

c) Vart avfall frå hushald og næring levert saman på
gjenvinngsstasjon?
 

Ja Nei

Hvis ja -->
 

Rapporter samla mengd avfall frå hushald og næring,
oppgje deretter totalt hushaldsavfall  

Hvis nei -->
 

Rapporter mengd avfall frå hushalda 

4.1 Henteordning: Kor mange tonn avfall frå hushald og næring blei samla inn, etter avfallstype og behandlingsmåte?

OBS! Rapporter brutto mengder som vert levert frå anlegget, før eventuelle korreksjonar vert gjort. Sjølv om det er signifikante tap for enkelte
fraksjonar før det faktisk går inn i ein behandlingsprosess, så ønskjer vi altså ikkje at det vert tatt omsyn til dette ved rapporteringa.

Totalt
hushald +
næring

Levert til
material-
attvinning

Levert til
kompostering

Levert til
biogass-
produksjon

Levert til
forbrenning
med
energiutnytting

Levert til
deponi

Levert til
anna
handtering

Totalt
hushaldsavfall

Totalt
næringsavfall

1200 Papir,
papp og
kartong    

1300 Glas

1700 Plast

1400
Metall
1500
EE-avfall



1111 Mat-
og anna
våtorganisk
avfall
1131
Hageavfall
1911
Tekstilar
7000
Farleg
avfall

Utsortert i
alt

9911
Restavfall

Totalt

Spesifiser anna handtering 

4.2 Gjenvinningsstasjon: Kor mange tonn avfall frå hushald og næringvart samla inn, etter avfallstype og behandlingsmåte

OBS! Rapporter brutto mengder som vert levert frå anlegget, før eventuelle korreksjonar vert gjort. Sjølv om det er signifikante tap for enkelte
fraksjonar før det faktisk går inn i ein behandlingsprosess, så ønskjer vi altså ikkje at det vert tatt omsyn til dette ved rapporteringa.

Totalt
hushald +
næring

Levert til
material-
attvinning

Levert til
kompostering

Levert til
biogass-
produksjon

Levert til
forbrenning
med
energiutnytting

Levert til
deponi

Levert til
anna
handtering

Totalt
hushaldsavfall

Totalt
næringsavfall

1200 Papir,
papp og
kartong    

1300 Glas

1700 Plast

1400 Metall

1500
EE-avfall
1141 - 1149
Treavfall
1131
Hageavfall
1911
Tekstilar
7000 Farleg
avfall
1600 Betong,
tegl og anna
byggavfall
1603-1604
Lett
forureina/
forureina
massar

1615 Gips

1811
Personbildekk

Anna avfall

Anna avfall

Utsortert i alt

9911
Restavfall

Totalt

Spesifiser anna avfallstype og oppgje mengde av kvar avfallstype



Spesifiser anna behandling 

4.3 Kor stor mengd frå hushalda gjekk til ombruk?
Levert til ombruk, tonn

1200 Papir, papp og kartong 

1300 Glas 

1700 Plast 

1400 Metall 

1500 EE- avfall 

1141-1149 Treavfall 

1911 Tekstil 

1600 Betong, tegl og anna byggavfall 

1603-1604 Lett forureina/ forureina massar 

1615 Gips 

1811 Bildekk 

1912 Møblar 

Totalt 

Spesifiser eventuell anna som gjekk til ombruk, oppgje type og mengd 

4.4 Har du nokon kommentar til rapporteringa på avfallsmengder?

5 Kontroll mot førre året
2021 2022

Hushaldsavfall i alt

Kilo hushaldsavfall pr innbyggjar 0,00

Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling 0,00

Snitt for heile landet, 2021 431 kg pr innbyggjar 

6 Plukkanalysar. Fyllast kun ut for kommunar som ikkje er med i eit (interkommunalt) avfallsselskap

Vart det gjennomført plukkanalyse i fjor?
 

Ja Nei

Kor mykje restavfall frå henteordning vert analysert? 

Kor mykje våtorganisk avfall frå henteordning vert analysert? 

Prosentvis fordeling av avfall etter plukkanalyse
Materialinndelinga er henta frå Avfall Norge sin rapport, "Veileder-plukkanalyser" (2015), kor det er spesifisert
kva som inngår i kvar kategori

Før opp prosentandelar for dei forskjellege materiala:   Restavfall,
andel 

Våtorganisk avfall,
andel  

1. Matavfall i alt 

1a. Matavfall - nyttbart 

Frukt og grønt 

Brød og andre bakevarar 

Kjøt 

Fisk 

Meieriprodukt 

Måltidsrestar 

Anna 

1b. Matavfall - ikkje nyttbart 

2. Komposterbart tørkepapir 



3. Planterestar 

4. Sekker/poser til avfall 

5. Papir/papp 

6.1 Plastemballasje 

6.2 Anna plast 

7.1 Glasemballasje 

7.2 Anna glas 

8.1 Metallemballasje 

8.2 Anna metall 

9. Tekstilar 

10. Farleg avfall 

11. EE-avfall 

12. Anna avfall 

Sum. Skal vere 100 prosent 

7 Kommentarar og merknader

minuttar

Oppgje den tida det tok å fylle ut skjemaet (ta med tida det tok å hente fram data)

Kva er inntrykket ditt av skjemaet (ting som er uklare, type opplysningar som blir henta inn, omfang,
utforming av skjemaet osv.)?


