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LIK TJENESTE - FELLES PRIS - HYTTERENOVASJON –
SLAMBEHANDLING

Som vi har orientert om tidligere har Innherred Renovasjon IKS i lengre tid arbeidet med å
foreslå at alle deltagerkommunene i selskapet skal ha lik pris og lik tjeneste. For å få dette
formelt i orden har det vært nødvendig å endre selskapsavtalen i selskapet. Etter at selskapets
representantskap har behandlet saken i 2 møter ble det i møte 06.05.2014 fattet vedtak som
gjør det mulig med lik pris til lik tjeneste. Administrativt har vi hatt en målsetting om at
deltagerkommunene skulle få forslag til ny selskapsavtale oversendt i god tid før ferien slik at
det var mulig å få kommunene sin godkjennelse tidlig i høst. Dermed kunne vedtaket
iverksettes fra og med året 2015.
Imidlertid ble det i representantskapsmøte pekt på fra revisjonen sin side at fylkesmannen på
vegne av Miljødirektoratet uttrykte sterk tvil om det var mulig å fastsette lik pris (likt gebyr)
etter ny forskrift og nye retningslinjer for beregning av selvkost. Da dette vil berøre alle
renovasjonsselskap (de fleste) i landet som har felles pris (gebyr) tok vi kontakt med KS
Bedrift i håp om at de kunne bidra til en avklaring omkring dette. Nytt forslag med
høringsuttalelser vedrørende ny veileder ligger til behandling i Miljødirektoratet og inntil de
har tatt en beslutning finner vi det, etter anbefaling fra KS Bedrift, hensiktsmessig å avvente
den. De signalene KS Bedrift har fått tyder på at vi ikke kan forvente tilbakemelding fra
Miljødirektoratet før etter sommeren.

I den nye selskapsavtalen foreslår vi også at de kommunene som i dag har overlatt behandling
av slam til Innherred Renovasjon IKS, og også de som i framtiden ønsker det, tildeler
selskapet enerett for dette. Nærmere orientering og begrunnelse for dette vil komme når
saksdokumentene oversendes kommunene for behandling.

Når det gjelder hytte- og fritidsrenovasjon for de kommuner som ennå ikke har innført det, det
vil si hele Verdal Kommune og hytter på øst side av E6 i Levanger Kommune, er ikke det
berørt av nevnte endringer i selskapsavtalen. Her har tidligere Klima og
forurensningsdirektoratet nå Miljødirektoratet i et brev til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,
datert 27.06.2013, fastslått at kommunene har plikt til å sørge for et tilfredsstillende tilbud og
system for innsamling av husholdningsavfall og at fritidseiendommer kommer inn under det
begrepet. Innherred Renovasjon tar derfor sikte på å etablere ordninger for hytte- og
fritidsrenovasjon i 2015. De berørte kommuner vil bli kontaktet og naturligvis involvert i
dette arbeidet.
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