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IQ  LOVDATA
Forskrift om husholdningsavfall,
Sandefjord kommune, Vestfold

Dato FOR-2017-06-20-952

Publisert

lkrafttredelse 20 06 2017

Sist endret

Endrer FOR-2006-06-20-899, FOR-2006-09-25-4972

Gjelder for Sandefjord kommune, Vestfold

Hjemmel LOV-1981-03-l3-6-530, LOV-l98l-03-13-6-§33, LOV-l98]-03-l3-6-§34,
LOV-1981-03-l3-6-§37, LOV-l98]—03-l3-6-§79, LOV-1981-03-l3-6-§83,

LOV-1981-03-l3-6-§85

Kunngjort 27.06.2017 kl. 13. 15

Korttittel Forskrift om husholdningsavfall, Sandefjord

Hjemmel: Fastsatt av Sandefjord kommunestyre 20 juni 20l7 med hjemmel  i  lov [3 mars 1981 nr 6 om vern mot

forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30, §  33, § 34 § 37, g 79, §  83 og § 85

§  1. Formål

Forskriften regulerer det avtalemessige forholdet mellom Sandefjord kommune og

abonnentene i kommunen. Den skal også sikre og ivareta kommunens forpliktelser i henhold
til lovverket og de til enhver tid gjeldende planer for avfallsområdet.

§  2. Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår

husholdningsavfall i Sandefjord kommune, hemnder også hver enkelt seksjonerte del av

bygning og hver enkelt selvstendig boenhet i bygning. Som selvstendig boenhet regnes alle

matrikkelførte boenheter.

Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer, herunder godkjent, permanent

oppsatt campingvogn. Med permanent menes her oppstilling på samme oppstillingsområde i
3 måneder eller mer. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som permanent
oppstilt den tiden den står på lager, og det kan dokumenteres at den ikke er i bruk.

Campingvogn på godkjent campingplass er ikke omfattet av denne forskriften

(næringsavfall)

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av

husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av

farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid

gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr, og gir bestemmelser om virkeområde og prinsipper
for gebyrfastsettelse.

Sandefjord kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens

bestemmelser.

§  3.  Definisjoner
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Som  avfall  forstås (jf. forurensningslovens  §  27) i  denne forskrift kasserte løsøregjenstander

eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra

tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m.. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som

avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall,
næringsavfall og farlig avfall.

Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale

renovasjonsordningen.

Adkomstvei er den vei som renovasjonskjøretøyet bruker for  å  komme fram til hentestedet.

Avfallssug er sentrale anlegg for flere husholdninger med nedgravd rørsystem for å suge

avfallet fra nedkast til sentrale oppsamlingsenheter.

Med nedgravd avfallsløsning menes alle typer løsninger der oppsamlingsenhet er plassert

under bakkenivå med innkast over bakkenivå. Kan benyttes der det etableres fellesløsning for
flere enn 20 abonnenter. Det finnes både helt og delvis nedgravde avfallsløsninger.

Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte
avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon.

Med lagge- og rivingsavjall menes avfall som oppstår ved riving av ulike bygningselementer

(vegger, tak, gulv, grunnmurer osv) samt fra ulike innredningselementer (skap, hyller, faste

benker osv.)

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet

husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare
for skade på mennesker eller dyr.

Med gjenvinningsstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av

sortert avfall.

Med hageavfall menes kvister, greiner, planterester og gress som fjernes fra tomta som det

oppstår på.

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling.

Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent
avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander

som inventar og lignende.

Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de

oppstår (ved kilden). De kildesorterte avfallstypene skal behandles videre hos abonnenten

ved hjemmekompostering, plasseres i egne oppsamlingsenheter for henting, eller leveres til
returpunkt eller gjenvinningsstasjoner.

Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med

lufttilgang.

Med matavfall menes lett nedbrytbart organisk avfall, som rester etter matlaging og måltider,

som skrell, skrotter og bein. ] tillegg skal teposer, mindre mengder tilgriset

husholdningspapir o.l. kastes sammen med matavfallet. En del organisk materiale, som

blomster og hageavfall, skal IKKE kastes sammen med matavfall.

Med papp og papir menes all papp brukt som emballasje, og alt papir som aviser, blader,
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reklame og skrivepapir.

Med plastemballasje menes  plast  fra husholdninger som poser, folie, begre, bokser og

flasker. Plastemballasje må være ren før den legges  i  egne sekker for denne type avfall.

Med glass-lmetallemballasje menes all tom- og rengjort glassemballasje og all tom- og
rengjort metallemballasje. Ordningen omfatter ikke vindusglass, drikkeglass, eller

varmebestandig glass. Ordningen omfatter ikke glass- eller metallprodukter som ikke er
emballasje.

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Med oppsamlingsenhet for avfall menes beholder eller nedgravd oppsamlingsenhet, herunder
sekk, container og avfallssuganlegg. Kommunen bestemmer valg av type og utforming ut fra
hva den finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Oppsamlingsplass er det stedet oppsamlingsutstyret står under daglig bruk (kan være

hentested, men ikke alltid).

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en
eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass, papir osv.

Transporrvei er vei for manuell transport av oppsamlingsenheter fra  hentestedet  til

renovasjonskjøretøyet.

Med tømmefrekvens menes antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom.

§  4. Kommunal innsamling av avfall

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall

I Sandefjord kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13.

mars I981 nr.  6  om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Alle
eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne renovasjonsordningen.

Sandefjord kommune, kan etter grunngitt skriftlig søknad i forkant, gi dispensasjon når
eiendommen ikke vil være bebodd i en sammenhengende periode på minimum 6 måneder.

Det  å  eie både boligeiendom og fritidseiendom i samme kommune er ikke fritaksgrunn.

Sandefjord kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille

krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for
de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø— og ressursmessig best mulig

håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn husholdningsavfall i
Sandefjord kommune.

Farlig avfall

Kommunen skal sørge for at det finnes et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall
fi'a husholdninger og virksomheter som leverer mindre enn 1000 kg farlig avfall i året, jf.

avfallsforskriften § ] l-lO.

§ 5. Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling
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Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal renovasjonsordning. Avfallsbesitter

må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller

til annen godkjent sluttbehandling med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.

§  6. Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenten plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de

avfallsfraksjoner Sandefjord kommune etablerer innsamling— og mottaksordninger for. Avfall
levert til kommunal renovasjonsordning kan bli manuelt sortert/kontrollert av kommunen.

Abonnenten er selv ansvarlig for å makulere avfall han vil holde konfidensielt.

Eierskap til avfallet

Eierskap og disposisjonsrett til avfallet går fra abonnent til kommunen i det kommunens

representant henter avfallet på hentestedet.

Hentesystemel —fraksjoner

Alle abonnenter skal kildesortere avfallet i henhold til gjeldende regler i kommunen.

Fraksjonene skal holdes adskilt og legges i egne oppsamlingsenheter hos hver abonnent.

Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det som er nevnt

ovenfor.

Det er ulike tømmefrekvenser for disse fraksjonene. For nærmere opplysninger om

tømmefrekvenser henvises til egen informasjon.

Bringesystem et  — relurpunkter og gjenvinningsstasjoner

Andre kildesorterte fraksjoner som ikke omfattes av hentesystemet skal bringes og

leveres til returpunkter eller gjenvinningsstasjoner. Kommunen kan gjøre endringer i utvalg

og antall fraksjoner.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene

hos hver abonnent eller til returpunkter, kan på bestemte vilkår leveres til godkjent

gjenvinningsstasjon.

Farlig avfall fra husstander skal leveres ved gienvinningsstasjon eller mottak for farlig

avfall.

§  7. Kompostering

Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt

med Sandefjord kommune om hjemmekompostering av matavfall. De abonnenter som tegner

slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, kan få en reduksjon i
avfallsgebyret  — i samsvar med gjeldende gebyrregulativ med prisdifferensiering —  såfremt

abonnenten ikke legger matavfall i oppsamlingsenhetene. Det kreves at komposteringen skjer

i en oppsamlingsenhet som godkjennes av kommunen. Abonnenten må selv anskaffe

oppsamlingsenhet.

Abonnenter hvor renovasjon inngår i en fellesløsning, eller det er en delt løsning samt

hytter/fritidsboliger med hytterenovasjon, kan ikke inngå kontrakt om kompostering.

Gebyrreduksjon innvilges ikke til abonnenter som leverer eget matavfall til nabo eller til

andre som har inngått avtale med kommunen om hjemmekompostering.

Hageavfall kan leveres gebyrfritt til gjenvinningsstasjon. Alternativ kan hageavfall

komposteres i egen hage.

For all kompostering er det en forutsetning at det skjer på en hygienisk tilfredsstillende

måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for

omgivelsene.
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Eventuelle anvisninger fra kommunen skal følges, og det kan bli ført kontroll med at
kontrakten etterleves.

§ 8. Eierskap 0g anskaffelse av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter tilhører kommunen, som også har ansvaret for anskaffelse og
utlevering. Enhetene skal være av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og

andre skadedyr. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar

reparasjon og utskiftning etter behov. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom

og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

Unntak er avfallssuganlegg og spesialoppsamlingsenheter, som må bekostes og eies i sin
helhet av abonnenten eller gårdeier. Avfallssuganlegg og spesialoppsamlingsenheter må
godkjennes av kommunen.

Kommune kan pålegge flere abonnenter å bruke fellesoppsamlingsenhet, avfallssug eller
andre lignende renovasj onsordninger når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for

avfallssektoren slik dette fremgår av § l.

§  9. Plassering av oppsamlingsenheter 0g krav  til veistandard

Generelle anvisninger

Alle oppsamlingsenheter må plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til

sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med

tømming. På hentestedet skal oppsamlingsenheten plasseres lett tilgjengelig på et plant og
fast underlag i bakkenivå. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av

oppsamlingsenheter. Enhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot
forulempn inger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en

skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan

kommunen kreve at enhetene omplasseres.

Det er anledning til å inngå avtale med nabo(er) om deling av en eller flere

oppsamlingsenheter. Dette må avtales med Sandefjord kommune, basert på felles skriftlig

søknad fra begge/alle naboene, og det kan gi reduksjon i avfallsgebyret ved en slik

nabodeling i samsvar med gjeldende gebyrregulativ med prisdifferensiering.

Veistandarder

Adkomstvei (se definisjon) kan være privat vei eller offentlig vei. Adkomstvei skal være
kjørbar for større kjøretøy (standard renovasj onskjøretøy), og ha tilstrekkelige snumuligheter.
Adkomstvei skal tåle akseltrykk på 8 tonn, ha veibredde på minimum 3,0  meter  og fri høyde
på minimum 4,0 meter.

Transportveien (se definisjon) skal gi problemfri transport av oppsamlingsenhetene og
være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer etc. Dersom

renovatøren må passere dører eller porter, må disse utstyres med stoppere som låser døren

eller porten i åpen stilling. Alle dørterskler må utstyres med faste kjøreramper med maksimal
helning 1:4.

I perioder med is og snø må privat adkomstvei, transportvei og hentested være

tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd og uten fare for takras o.l. Sandefjord kommune kan i

slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves i resten
av året.

Konkrete anvisninger
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Hentestedet skal ligge ved og maksimum 15 m fra godkjent adkomstveg og være lett

tilgjengelig. Kommunen kan i enkelttilfeller samtykke i annen plassering enn det som er

beskrevet ovenfor, mot et ekstragebyr som bestemmes i forbindelse med årlig

gebyrfastsettelse. Ekstragebyr kan også ilegges for eiendommer med spesielle eller

vanskelige tømmeforhold.

Abonnenter som bor langs adkomstvei av ikke godkjent standard, vil etter pålegg fra
kommunen, måtte flytte oppsamlingsenhetene til næmleste vei med godkjent standard.

Adkomstvei, transportvei, utforming av hentested, avfallsrom etc. skal godkjennes av

kommunen.

Begrensning i antall  husstander langs adkomstveien

Dersom det er færre enn  3  abonnenter langs en adkomstvei, skal oppsamlingsutstyret
plasseres ved nærmeste hovedvei.

§ 10A.  Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne

forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller

ulempe under håndteringen.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander, sprøytespisser mv. skal være forsvarlig
innpakket før plassering i oppsamlingsenheten. Varm aske må avkjøles helt før den blir
emballert og lagt i oppsamlingsenheten. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi
støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling.

Flytende avfall skal ikke legges i oppsamlingsenheten.  I  oppsamlingsenheten må det

videre ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall,

sand/grus eller bygge- og rivingsavfall.

I oppsamlingsenheten må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig
avfall.

Farlig avfall skal ikke legges i oppsamlingsenheten. Opplysninger om hvor slikt avfall

kan leveres fås ved henvendelse til kommunen. Det henvises også til  § 4  og §  5 i

foreliggende forskrift. l tvilstilfeller skal kommunen kontaktes på forhånd.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som kommunen til
enhver tid bestemmer.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke

er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. Avfallet

skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten
besvær . Avfall lagt i beholdere, eventuelt andre enheter godkjent for henting, skal ikke veie
mer enn 25 kg. På vintertid er abonnenten/brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset
fast og dermed ikke lar seg tømme. Matavfallet skal oppbevares i egnede poser utlevert av

kommunen, og posen skal knytes godt igjen før den legges i oppsamlingsenhet for matavfall.

Abonnenten må sette rett oppsamlingsenhet frem til hentested innen klokken 06.00 på

tømmedagen for å ha krav på innsamling.

Abonnenten skal bringe oppsamlingsenheten tilbake fra hentested til oppstillingsplass

samme dag som den er tømt. (I de tilfeller der oppsamlingsenheten hentes/bringes til

oppstillingsplass kan det presiseres hvilken vei oppsamlingsenheten skal stå, av hensyn til

tilgjengelighet for abonnent og renovatør, og unngåelse av klager om dette).

Sandefjord kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid

med denne forskriften.

§  10B. Bruk av øppsamlingsenheterfor hytter og fritidsboliger
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Sandefjord kommune skal sørge for nødvendig opprydding av oppstillingsplasser for
fellesløsninger for hytter og fritidsboliger.

Oppsamlingsenheter som er utplassert og merket for hytter og fritidsboliger, skal bare

benyttes av brukere av hytter og fritidsboliger.

Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

§  11. Kommunens plikter

Kommunen plikter å yte abonnenten den kvalitet på renovasjonsordningen som er

beskrevet i kommunens overordna plandokument. Vilkårene for dette er at abonnenten retter
seg etter gjeldende forskrift, og at han betaler rettidig gebyrer.

Kommunen plikter dessuten å sørge for at:

-Innsamling og tømming foregår slik at det medfører minst mulig ulempe mht støv, støy,
lukt o.l.

-Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller

vei.

-Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Eventuelt etablert sikring av

oppsamlingsenhet skal benyttes av renovatør.

-Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av kommunen og
kunngjøres på egnet måte. Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal

renovasjonsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og

på en hensiktsmessig måte.

-  Oppsamlingsenhetene skal forlates i lukket stand og grinder, porter og dører skal lukkes.

For øvrig plikter kommunen å veilede abonnenten i spørsmål vedrørende
renovasjonsordningen og denne forskrift.

Kommunen plikter å opplyse abonnenter om klageadgang på enkeltvedtak som er gjort
med hjemmel i denne forskriften og skal bistå etter reglene i forvaltningsloven.

§  12.  Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar

med denne forskriften.

Abonnenten skal sørge for å ha de oppsamlingsenheter som kommunen bestemmer.

Avfallsfraksjonene skal sorteres ut og legges i den enhet som er bestemt.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og

hentested. Oppsamlingsenheter som er bortkomne eller ødelagt utover normal slitasje, skal
erstattes økonomisk av abonnent.

Abonnenten er ansvarlig for at oppsamlingsenhetene ikke volder skade ved at den

kommer på avveier fra oppstillingsplass eller hentested. Om nødvendig skal abonnenten
etablere sikringsordninger som hindrer at oppsamlingsenhetene flytter seg eller velter av vind
eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Sandefjord

kommune.

Sandefjord kommune kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på

oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet
eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Både avfallsrom og nedkastsjakter skal utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter.
Ved bruk av nedkastsjakter skal abonnenten selv sørge for at avfallet overføres fra

nedkastsjakt til oppsamlingsenhet.

Sandefjord kommune kan pålegge stengning av nedkastsjakter, hvis dette er ønskelig ut
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ifra forskriftens målsetting.

§  12A.  Eiers  og leietagers ansvar

Eier av eiendommer som omfattes av forskriftens  §  2 plikter å innrette seg slik at

forskriftens krav kan oppfylles.

På eiendommer hvor det er en eller flere eiere og en eller flere leietagere skal eier

etablere de nødvendige tilsyns- og samarbeidsordninger for å sikre gjennomføring av

forskriftens krav.

Leietager av eiendom som omfattes av forskriften plikter å etterleve de ordninger som er

etablert for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§  13.  Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr.

Det skal knyttes et eget abonnement til hver selvstendig boenhet, og det skal betales eget

gebyr for dette abonnementet i henhold til gjeldende gebyrregulativ.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt

gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Sandefjord kommune.

Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra

til Sandefjord kommune dersom han ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall.

Dersom eier ikke oppfyller opplysningsplikten eller gir feil opplysninger kan kommunen

foreta avregning for lite betalt gebyr etter reglene i lov 18. mai 1979 nr. 18. om foreldelse av

fordringer.

Gebyr betales også for ulike tilleggstjenester som f.eks. ved levering av enkelte

avfallstyper på gjenvinningsstasjon eller behandlingsanlegg.

Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunen selv.

§ 14. Gebj'rdijfferemien'ng

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan kommunen innføre

differensierte gebyrsatser. Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder,

avfallstyper, materialgjenvinning mv.

§  15. Innkreving

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant

etter panteloven § 6-1. Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jf. § 2.

Kommunen kan ved å inngå en egen avtale med interkommunalt renovasjonsselskap,
overlate registrering og innkreving av gebyr til Interkommunalt renovasjonsselskap.

§  16. Delegering

For innsamlingsområdene tidligere Stokke og Andebu kommuner med unntak av Vear,

gis det myndighet til Vesar AS til å treffe enkeltvedtak etter følgende paragrafer i denne

forskrift: 52, § 3, § 4 — 2. og 6. avsnitt, § 6  -  ]. avsnitt, 2. ledd, § 7A, § 78, § 8, § 9, §  10A, §

10B, §  11, §  12, §  17 og§ 18.

Den myndighet som i denne forskrift er lagt til Vesar AS, er gitt med hjemmel i

forurensingsloven  §  83.
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§  17.  Klageadgang

Enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i denne forskrift kan påklages, jf. kap. VI i

forvaltningsloven.

Klager, som skal fremlegges av abonnenter som bor i tidligere Stokke og Andebu

kommuner, sendes til Vesar AS. Klager, som skal fremlegges av abonnenter i tidligere
Sandefjord kommune, sendes til Sandefjord kommune.

Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for klagenemda i Sandefjord
kommune.

§  18. Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne

forskrift, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Ved graverende eller

gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan kommunen sørge for separat

innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med
oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid

med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf.

forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 19. Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar

med kommunehelsetjenesteloven og forskrift om miljørettet helsevern, og kan på selvstendig
grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale
helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

§  20. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 20. juni 2006 nr. 899 for

husholdningsavfall, Andebu kommune, Vestfold og forskrift 25. september 2006 nr. 4972 for
husholdningsavfall, Stokke kommune, Vestfold.
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Vedlegg  3  Vedtekterfor VESAR



V  EDT EKTER
Pr. 23.06.2017

§  l
Selskapets  navn

Selskapets foretaksnavn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

§ 2

Selska ets formål  o o  aver

Selskapets formål er å ivareta oppgaver  innen  avfallshåndtering for kommunene i

Vestfold. Selskapet skal ha ansvaret for behandling av matavfall og restfraksjoner i

husholdningsavfallet fra de kommuner som er aksjeeiere i selskapet.

Selskapet kan også påta seg oppgaver for andre kunder enn eierkommunene, kjøpe

tjenester tilknyttet driften fra andre, og delta med eierinteresser i andre selskaper,

dersom dette finnes hensiktsmessig. Selskapet avgjør i hvilken grad driften skal

baseres på bruk av egne anlegg, utstyr og mannskap, gjennom eierinteresser i andre

selskaper, eller ved leie- og /eller driftsavtaler med eierkommunene eller andre.

§ 3

Selska  ets forretnin skontor

Selskapets forretningskontor er i Tønsberg kommune.

§  4

Selska ets aks'cka ital

Selskapets aksjekapital er kr. 252 750,- fordelt på 1 011 aksjer pålydende kr. 250,—.

Aksjene fordeles i forhold til folketall i eierkommunene. Aksjene er fordelt som følger:

Horten -  122 aksjer
Hof - 14 aksjer

Holmestrand — 49 aksjer
Re - 40 aksjer

Tønsberg - 176 aksjer
Tjøme ~ 22 aksjer
Larvik —  207 aksjer

Sandefjord  -  27] aksjer

Nøtterøy - 99 aksjer

Lardal - l  l  aksjer

Uten særskilt avtale om annet, påhviler det ikke aksjeeierne innskuddsplikt ut over

aksjeinnskuddet.



§ 5

Aks'enes omsetteli het

Andre enn kommuner kan ikke være aksjeeiere  i  selskapet. Aksjene kan ikke overdras

uten samtykke fra selskapets generalforsamling. Vedtaket må fattes med flertall som
for vedtektsendring, jfr. Aksjelovens § 9—14 første ledd, dvs. med tilslutning fra minst

to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er
representert på generalforsamlingen.

§6

Selskapets styre

Styret i selskapet skal bestå av  7  medlemmer og inntil 3 varamedlemmer i rekkefølge.

Styret velges av generalforsamlingen med de unntak som følger av askjelovens
bestemmelser om ansattes representasjon. Styremedlemmer velges for to år. Normalt
erstattes ikke mer enn tre styremedlemmer ved hvert valg.

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen, begge med en funksjonstid
på ett år.

§  7

St tels forretnin sorden

Styrets leder innkaller til styremøte så ofte han finner det nødvendig eller når
revisor, daglig leder eller tre av styremedlemmene forlanger det. Innkalling
skjer som hovedregel skriftlig med angivelse av de saker som skal behandles,
og så vidt mulig med 1 ukes varsel.

—— —Møtet—ledesfavfstyretsflederivedfforfalLavfnestledeearfstyretsglederfog
nestleder forfall, velger styret sin møteleder.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 stemmeberettigede styremedlemmer er
til stede. Hvert styremedlem har en stemme. Saker som ikke kan avgjøres på
grunn av manglende fremmøte, kan uten hensyn til dette avgjøres i nytt møte
som innkalles med minst 24 timers varsel.

Vedtak fattes med alminnelig flertall blant de møtende, men de som stemmer

For vedtaket må utgjøre mer enn halvparten av samtlige styremedlemmer. I
tilfelle stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

Det føres protokoll fra styrets forhandlinger med opplysninger om tid og sted
for møtet, hvem som deltok og behandlede saker, om vedtak og stemmetall i

den enkelte sak. Dissenser kan kreves protokollert. Protokollen underskrives
av samtlige møtende styremedlemmer.



§8

Styrets kompetanse

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som skal sørge for en

tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at

virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapets årsbudsjett og

andre vedtak og retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen, og skal sørge for at

bokføring og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

§  9

Daglig leder

Selskapet skal ha daglig leder, som ansettes av styret.

Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer

og pålegg som styret gir.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig

art eller av stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når

styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets

beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for virksomheten. Styret skal i

så fall snarest mulig underrettes om saken.

§ 10
Re resentas'on/ si atur

Selskapet forpliktes av styrets leder eller i dennes fravær av to styremedlemmer, i

begge tilfelle sammen med daglig leder.

Styret sørger For å gi nodvendig prokura.

§11
Gcneralforsamlin  en

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i

selskapet.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen avjuni.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når det besluttes av styret eller

skriftlig forlanges av revisor, eller dersom to av eierkommunene forlanger det.

Generalforsamlingen innkalles av styrets leder med minst 14 dagers skriftlig

varsel til aksjeeierne.

Styret har møterett i generalforsamlingen.

I generalforsamlingen gir hver aksje en stemme.



§ 12

General forsamlin ens o aver

Den ordinære generalforsamling skal

- fastsette resultatregnskap og balanse for foregående regnskapsår

- fastsette rammene for neste års budsjett
- fastsette selskapets strategi og langsiktige mål

- velge ett nytt medlem til valgkomiteen, samt utpeke komiteens leder

- behandle saker som styret måtte forelegge generalforsamlingen ihht.

innkallingen
- ivareta andre saker som etter lov og vedtekter hører under

Generalforsamlingen

Selskapets valgkomité består av tre medlemmer, hver med en funksjonstid på

tre år. Ett medlem skiftes ut hvert år.

§ 13

Samordning og int'ormagjpg

Selskapets daglige leder skal sørge for god ogjevnlig kontakt med eierkommunenes administrasjon,

slik at det sikres utveksling av nødvendig informasjon om selskapets virksomhet og oppgaver fra

selskapet til kommunene, og informasjon om kommunenes behov tilbake til selskapet. Daglig leder

har ansvar for hensiktsmessig samordning av selskapets tjenester med den enkelte kommunes

avfallshåndtering.

§  14

låneopptak

Selskapet kan ta opp lån med sikkerhet i selskapets eiendeler. Vedtak om og opptak av lån over

kr.  5  rmillionerikanrbareifattesimedigeneralrforsamlingenssamtykke.‘

§ 15

Pris  å tenester  o  )  avfalls  ’eb  r

Brukerkommunene betaler for faktisk mottatte tjenester. Rammene og prinsippene for selskapets ulike

tjenester fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Prinsippene for prissettingen skal

være like for alle eierkommunene. Prissettingen skal være basert på et selvkostprinsipp.

Den enkelte kommunes totale avfallsgebyr overfor egne innbyggere fastsettes av den enkelte

kommune.

§16

Aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksj elovgivning.

***
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VEDLEGG 1 10.l0.03

SAMARBEIDSAVTALE

Vestfold Avfall og Ressurs AS  (VESAR)

OB

Andebu kommune

har  i  dag inngått  slik

1'

1.1

1.2

1.3

samarbeidsavtale:

mNLEDNING

Partene

Andebu kommune har en lovpålagt plikt til  å  forestå avfallshåndtering for kommunens

innbyggere.

VESAR er et interkommunalt selskap dannet for å utføre oppgaver eller tjenester innen
avfallshåndtering primært knyttet til forbruksavfall. Selskapet skal ha ansvaret for
behandling av matrester og restfraksjoner  i  forbruksavfallet, samt for avfallsdeponering
for de kommuner som er aksjeeiere i selskapet, og kommunene skal overlate selskapet
ansvaret for de nevnte oppgaver. Dette er nedfelt i selskapets vedtekter § 2.

'Selskapetskalfvidere*drivefplanleggings—fogfinfomasjonsvirksomhetf knyttet til dre"
nevnte tjenester. VESAR kan også påta seg andre tjenester knyttet til avfallshåndtering
for eierkommunene og andre.

Formålet med avtalen

Hensikten med denne avtalen er å regulere overføringen av ansvaret for
avfallshåndtering fra Andebu kommune til VESAR, samt  å  fastsette de naermere vilkår
for hvordan dette skal skje. Partene er enige om at formålet med avtalen er å
effektivisere avfallshåndteringen, redusere kostnadene og motvirke monopoltendenser.
Dette skal skje gjennom konkurranseutsetning av tjenestene.

Tidligere avtaler

Denne avtale trer for øvrig inn  i  stedet for tidligere avtale mellom  VESAR  og Andebu
kommune av 7. mai 1999.



'.
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1.4 Definisjoner

Med forbruksavfall menes i denne avtale vanlig avfall, også større  gjenstander  som
inventar og lignende fra  husholdninger, mindre  forretninger og lignende og fra kontorer.
Som forbruksavfall regnes også avfall av tilsvarende art og mengde fra annen
virksomhet. Stein, jord, bygningsavfall og lignende regnes ikke som forbruksavfall. Fra
01 .07 .04 er komunens ansvar i hht. Forurensningsloven begrenset til
husholdningsavfall.

Med husholdningsavfall menes i denne avtale avfall fra  private  husholdninger,
herunder større gjenstander som inventar og lignende. Stein, jord, bygningsavfall og
lignende regnes ikke som husholdningsavfall.

Med farlig avfall menes i denne avtale avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles
sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige skader på mennesker eller
dyr.

Med bioavfall menes i denne avtalen kasserte vegetabilske og animalske rester, samt
mindre mengder hageavfall, blomster, blomstexjord og lignende.” som skilles utfra
husholdningsavfallet  i  den kommunale renovasjon.

Som restavfall menesi denne avtale avfall fra husholdningsavfall der matrester, glass,
pappfpapir/drikkekaitong, metall eller eventuelt andre fraksjoner er tatt uti så stor grad
som kildesorteringen i kommunen til enhver tid legger opp til. Restavfallet skal
fortrinnsvis utnyttes til materialgjenvinning eller energiutnyttelse.

Med returpapir menes  i  denne avtale innsamlet papir, papp og drikkekartong.

Med grovavfall menes avfall som på grunn av sin størrelse og oppbygning ikke kan
samles inn og behandles sammen med restavfallet.

Med returpunkter forstås i denne avtale særskilt angitt sted for avhenting av glass- og
metallembalasje, evt. andre fraksjoner.

Med gjenvinningsstasjon forstås i denne avtale særskilt angitt sted for avhenting av
alle typer avfall fra husholdninger.

Med EE-avfall menes kasserte produkter som har vært avhengige av elektriske
strøinmer eller elektromagnetiske felt for korrekt funksjon.

Med grunntjenester menes i denne avtale tjenester  VESAR  skal utføre for Andebu
kommune etter  VESARS  vedtekter.

Med tilleggstjenester menes i denne avtale tjenester Andebu konunune har avtalt at
VESAR skal utføre i tillegg til gnmntjenestene.

2
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2.

3.

TJENESTER  SOM  OMFATTES  AV  AVTALEN

Partene  er enige om at  VESAR  skal utføre følgende tjenester for  Andebu  kommune:

01 Mottak av  bioavfall  fra privathusholdninger
02 Mottnk av restavfall
03 Mottak av returpapir
04 Etter bestilling av abonnent, innsamling og mottak av grovavfall
05 Etter bestilling av abonnent, innsamling og mottek av hageavfall
06 Informasjon til privathusholdningsabonnenter
07 Sikre tømming av returpunkter, herunder inngå avtale med grunneier og arvtager

av tekstiler ((W/Fretex)
08 Sikre tilstrekkelig mottak for farlig avfall, samt informere om dette.
09 Oppsamling, innsamling samt oppfølging i forhold til abonnenter innen

husholdningsavfall

10 Drift av ubonnementsregister
ll Drift av gjenvinningsstasjon, herunder mottak av farlig avfall, EE-avfaii og

kuldemnbler

Tjeneste 01, U2 og 03 er å anse sum gmnntjenester, øvrige tjenester er å anse som

tilleggstjenester jfi pkt 1.4 ovenfor.

Ovennevnte tjenester trer i kraft fra avtalen er undertegnet.

PRIS/GODTGJØRELSE  FOR  TJENESTER

For de tjenester som ytes etter punkt  2  ovenfor betaler kommunen følgende:

Kommunenrdekker'alle'direkte'kostnad erknyttettilreksternefaktørerrKostnadeneved
disse tjenestene innarbeides i en egen prisoversikt som sendes kommunene innen
1. oktober hvert år.

I tillegg beregnes et påslag for adminisn'asjonskostnader og andre ikke direkte

henførbare kostnader. Dette påslag skal utgjøre en forholdsmessig andel av de totale
kostnadene VESAR har til eksterne aktører fordelt på de enkelte kommuners kjøp av
tjenester i VESAR.

I  den utstrekning VESAR  skal utføre eller påta seg arbeid som ikke omfattes av pkt. 2 i
denne avtalen, skal dette godtgjøres basert på de kostnader VESAR har i den anledning.

3
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4.

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

BETALINGSBETINGELSER

Vederlag i henhold til punkt  3  for  direkte kostnader  knyttet til eksterne  aktører
faktureres jevnt over året den 1. hver måned  i  den måneden  tjenesten  produseres, med
betalingstid netto pr 30 dager.

Det avregnes hvert kvartal  mellom  fakturert  beløp og faktiske kostnader Vesar har hatt
hos eksterne aktører.

Administrasjonskostnadcr og andre ikke direkte henførbare kostnader faktureres
forskuddsvis pr  01.01  og 01.07. Det avregnes mellorn fakturert beløp og faktiske
kostnader ved årets slutt.

VESARS ØVRIGE FORPLIKTELSER

VESAR  plikter å motta avtalte fraksjoner og sørge for videre behandling.  VESAR  skal
tilstrebe å utnytte avfallsfraksjonen i tråd med kommunale avfallsplanen

VESAR  skal drifte abonnementsregister og legge til rette for rasjonell datautveksling
med komunen.  VESAR  skal underrette konununen om endringer i
abonnentsregisteret. Spesielt viktig er snarlig tilbakemelding vedr. oppstart av nytt
abonnement.

VESAR skal to ganger i året innkalle Andebu kommune til informasjonsmøte jfr. også
pkt. 5.7.

VESAR skal føre hensiktsmessig oversikt som viser mottatt og behandlet mengde avfall
fra Andebu kommune. Slik informasjon sendes Andebu kommune hvert halvår.

VESAR  har ansvar for  å  informere abonnentene om innholdet av renovasjonstjenestene
og abonnentenes plikteri så henseende.

VESAR plikter  å  tai mot alle henvendelser fra abonnenter. I denne forbindelse skal
VESAR  samarbeide med kommunens servicesenter, slik at all tilgjengelig informasjon
også kan viderebringes fra servicesenteret i den utstrekning det er nødvendig. VESAR
skal ha åpningstider på linje med offentlige etater. Alle skrittlige henvendelser besvares
skriftlig etter reglene i forvaltningsloven.

VESAR skal til enhver tid ha et system for internkontroll som tilfredsstiller gjeldende
lover og forskrifter. Systemet skal bl.a. beskrive hvordan VESAR organiserer tjenester
som utføres på vegne av kommunen. Kommunen skal kunne føre oppsyn med systemet
og kreve dokumentasjon på at det er etablert og Ringeren Kommunen skal holdes
løpende orientert om avvik. Helse, miljø og sikkerhet skal være et eget punkt på de
halvårlige informasjonsmøtene.
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6.

6.1

6.2

7.

8.1

8.2

8.3

KOMLIUNENS ØVRIGE FORPLIKTELSER

Kommunen er forpliktet til løpende  & ajourfere sitt eiendomsregister..

Kommunen  skal gjøre nødvendige tilpasninger  i  delegasjonsreglement og forskrifter
slik at VESAR kan utøve kommunens myndighet etter fomrensningsloven for de
tjenester som omfattes av denne avtale.

PARTENES GJENSIDIGE INFORMASJONSPLIKT

Partene forplikter seg til gjensidig infomasjon så snart det foreligger forhold som
omfattes av avtalen og forhold som generelt anses som viktige.  VESAR  forplikter seg
til  å  informere Andebu kommune om alle avtaler som er inngått med eksterne aktører
som berører kommunen.

KRAV  TIL  UTFØRELSE  AV  TJENESTENE

Mottak og innsamling av avfall skal i størst mulig grad baseres på anbud.  VESAR  skal
således innhente anbud på tjenester etter gjeldende regler for offentlig anskaffelse i den
utstrekning dette vil medføre de laveste priser.

VESAR skal tilstrebe  å  ha en effektiv organisasjon med lavest mulig egenbemanning.

Renovasjonstjenester gjennomføres i henhold til lover og forskrifter og i tråd med
gjeldene renovasjonsforsloifc og avfallsplan. Den enkelte tjeneste kan spesifiseres
ytterligere ved behov, for eksempel som følge av pålegg fra myndighetene,
Kommunen skal godkjenne spesifiseringen  etter  forslag fra Vesar,

Endringen utførelse og tjenester som ikke er hjemlet" 1 kommunens , , - ,
renovasjonsforslo'iiter eller avfallsplan skal oversendes kommunen til godkjenning for
endring skjer.

Andebu kommune er klageinstans for saker vedrørende renovasjon som gjelder
innbyggere i Andebu. Ordinær saksbehandling (enkeltvedtak og lignende) utføres av
Vesar, likeså 1. gangs klagebehandling. 2.  gangs  klagebehandling skal foretas av

' kommunen.  VESAR  forbereder da saken før avgjørelse tas.

Dersom det etableres en interkommunal klagenemd for avfallss'aker skal myndigheten
overføres klagenemden.
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9.

10.

11.

12.

FORHOLD  TIL REN  OVASJONSGEBYRER

Andebu  komune  beregner og fastsetter  renovasjonsgebyr for  kommunens
abonnementer. VESAR skal  således  før 1.  oktober oversende følgende til  Andebu
kommune:

a) Forslag til budsjett/neste års kostnader
b) Oppdatert kunderegister
c) Andebu kommune skal ha aniedning til  å  ta  stilling til og godkjenne alle

elementer i tjenestene som påvirker størrelsen på gebyret vesentlig. Forslag til
endringer skal oversendes kommunen til behandling, med angivelse av
kostnadskonsekvenser.

VARIGHET

Denne avtalen kan sies opp av begge parter med  2 -to- års skriftlig varsel. For de
tjenester som felger av kommunens eierskap i VESAR (grunntjenester) kan oppsigelse
likevel ikke skje, med mindre kommunen samtidig trer ut av selskapet.

Dersom oppsigelse fra kommunens side gir  VESAR  merkostnader, skal disse dekkes av
kommunen.

MISLIGHOLD

Dersom en av avtalepartene vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser, kan hver
av partene heve avtalen i henhold til alminnelige kontraktsrettslige regler.

TVISTER

Alle tvister med gnmnlag i denne avtale som ikke løses ved forhandlinger innen tre
måneder avgjøres ved voldgift etter bestemmelsene i tvistemålslovens kapittel 32. Hver
av partene oppnevner en voldgiitsmann som i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens
fonnann. Dersom partene ikke blir enige om formann oppnevnes denne av Tønsberg
tingrett.

Itil—**

Denne avtale er inngått i  2  -to- eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar.

Tønsberg, den  I  8/!  f  . .  —  ......  2003
; Andebu iGi'i-äccö

&-.Qå-ognÅQ-u ”mama;
Vestfold Avfall og Ressurs AS Andebu kommune
(VESAR)

6
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VEDLEGG 2

SAMARBEIDSAVTALE

Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR)

og

Sandefjord kommune

har i dag inngått  slik:

a  v t a  l  e:

1.  INNLEDNING

1.1 Hensikt

1.2

1.3

1.4

Hensikten med avtalen er  å  regulere forholdet mellom Sandefjord kommune og
VESAR innen avfallshåndtering. VESAR står for utførelse av oppgaver eller
tjenester innen avfallshåndtering, som primært knytter seg til forbruksavfallet.

Tjenester  VESAR  skal tilby Sandefiord  kommune

VESAR er etablert for å ivareta tjenester innen avfallshåndtering for kommunene
i  Vestfold. Selskapet skal ha ansvaret for mottak av matrester og restfraksjoneri
forbruksavfallet samt for avfallsdeponering fra de kommuner som er aksjeeiere i
selskapet, og kommunene skal overlate selskapet ansvaret for de nevnte oppgaver.
Se vedtektenes  §  2.

Selskapet skal videre drive planleggings— og infomasjonsvirksomhet knyttet til
nevnte tjenester.

Tjenester selskapet kan tilby Sandeljord kommune

VESAR kan også påta seg andre tjenester innen avfallshåndtering for
eierkommunene og andre.

Definisjoner

Med matrester menes  i  denne avtalen kasserte vegetabilske og animalske rester
som skilles ut fra forbruksavfallet i den kommunale renovasjonen (privat- 0g
storhusholdninger). Dette med henblikk på utnyttelse til dyrefor.

Med restavfall menes i denne avtalen avfall fra forbruksavfallet der matrester,
glass, papp/papir/drikkekartong, metall eller eventuelt andre fraksjoner er tatt ut i

DoleRe (:snmnrirulrtsnvlnlo-sundeljord

et



[

Samarbeidsavtale

Sandefjord  kommune — Vestfold Avfall og Ressurs AS

2.

3.

4.

5.

så stor grad som kildesorteringsordningen i  kommunen  til enhver tid legger opp
til. Rcstavfallet skal fortrinnsvis utnyttes til materialgjenvinning eller
energiutnyttelse.

TJENESTER  SOM  SKAL  OMFATTES AV  AVTALEN

VESAR skal utføre følgende tjenester til følgende tidspunkt:

Tjeneste Tjeneste Tidspunkt for
nr VESAR's

overtakelse
01 Mottak av matrester fra privathusholdninger Senest 01.01.1999
02 Mottak  av matrester fra storhusholdninger Senest 01.01.1999
03 Mottak av restavfall Senest 01.01.1999

TJENESTER  SOM DET KAN INNGÅS  AVTALE  OM

VESAR påtar seg følgende tjenester til følgende tidspunkt:

Tjeneste Tjeneste Tidspunkt for
nr VESAR’s

overtakelse
04 Omlasting og transport frem til behandlingssted, Senest 01.01.1999

matrester fra rivathusholdnin er

PRIS  OG PRINSIPP FOR  GODTGJØRELSE  FOR  TJENESTER

Priser for tjenester der eksterne aktører inngår, fremgår av egen prisoversikt.
VESAR skal årlige sende prisoversikt medio september for kommende år.

Godtgjørelse for det arbeid  VESAR  utfører for Sandefjord kommune omfatter alle
kostnader som er direkte tilknyttet utføreISe av arbeidet eller tjenesten. Den vil
dessuten ornfatte påslag for andel av administrasjonskostnader og andre ikke
direkte henførbare kostnader. Andelen beregnes forholdsmessig basert på
kostnader forbundet med de tjenester VESAR utfører.

BETALINGSBETINGELSER

Fakturering skjer som hovedregel den 1. i hver måned med betalingstid netto pr.
30 dager.

Side  2  av 5



J
l

(

Samarbeidsavtale

Sandefjord kommune  -  Vestfold Avfall åg Ressurs AS

6.

6.1

6.2

6.21

6.3

Fakturering skjer som en hovedregel forskuddsvis der VESAR benytter eksterne
aktører. Avfallsmengder som er angitt som en årlig tonnasje, vil bli  fakturert
jevnt over året med avregning basert på faktisk mengde pr. 01.07. og 31.12.
(Dersom mengdene varierer vesentlig DVer året, vil dette justeres for. Det vil i
slike tilfeller bli fakturert for antatt mengde knyttet til den enkelte måned.)

ØVRIGE BETINGELSER

VESAR plikter å motta avtalte fraksjoner og sørge for videre behandling.
VESAR skal tilstrebe  å  utnytte avfallsfraksjonene i tråd med kommunale
avfallsplaner.

Sandefjord kommune har ansvaret for leveranse til det aktuelle
behandlingsanlegget for avfall. Ansvar for eventuell omlasting påligger således
Sandefjord kommune dersom ikke annet er avtalt, jfr pkt 3.

VESAR skal så tidlig som mulig gi beskjed om mottakssted. Endringer av
mottakssted skal varsles senest ett  — 1  -  år før endringene finner sted ogi størst
mulig grad i samarbeid med kommunen.

Leveranser av avfallsfraksj one: skal søkes fordelt jevn over ukens 5 arbeidsdager
og innen kl.  1500  den enkelte dag.

Før og etter offentlig helligdag og fridag, aksepterer partene behov for leveranser
etter kl. 1500.

Ved bruk av omlastingsstasjonen for matrester på Grinde skal: Leveransene søkes
fordelt mest mulig jevnt over ukens fire første arbeidsdager og leveres til SVA
samme dag de er samlet inn, dog senest klokken 12.00 påfølgende dag. Matrester
som samles inn på fredag må leveres SVA innen klokken 13.00 samme dag.
Matrester som av en eller annen grunn har stått over flere dager, vil bare kunne
leveres SVA etter spesiell avtale. Omlastingsstasjonen på SVA er selvbetjent og
SVA’s  retningslinjer for bruk skal følges.

Sandefjord kommune er forpliktet til å samle inn matrester ukentlig hos den
enkelte abonnent. Videre leveranse av matrester til VESAR skal skje senest
påfølgende dag. Før helg og andre fridager må leveranse til VESAR skje samme
dag som innsamling finner sted.

Poser for oppsamling av matrester skal være akseptert av Landbrukstilsynet til
bruk i för.

Sandefjord kommune skal gjennom informasjon og kontakt med abonnentene

Side  3  av 5
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Samarbeidsavtale

Sandefjord  kommune - Vestfold Avfall og Ressurs AS

6.4

6.5

6.6

7.

8.

arbeide for at innhold av fremmedlegemer i matrester minimaliseres. Dette
dersom ikke annet er avtalt med  VESAR.

Tilsvarende skal innholdet av matresteri restavfallet minimaliscres.

Sandefjord kommune er forpliktet til best mulig å sørge for at
utsorteringsordningene muliggjør utnyttelse av de ulike fraksjonene i tråd med
kommunale kildesorteringsplaner. Dersom vesentlig feilsortering eller annen
kvalitetsforringelse av en fraksjon påfører  VESAR  merkostnader som mottaker av
fraksjonen, er Sandefjord kommune ansvarlig for merkostnadene overfor VESAR.
Kommunens ansvar omfatter ikke fremmedlegemer som ordinært er tilført på
grunn av feilsortering hos abonnenten.

VESAR  skal føre hensiktsmessig oversikt som visa: mottatt og behandlet mengde
avfall fra Sandefjord kommune.

Sandefjord kommune skal tilstrebe  å  rette seg etter de avtaler som  VESAR  har
med eksterne aktører og andre kontraktsparter som er involvert i
evfallshändteringen.

INFORMASJON

Partene forplikter seg til gjensidig informasjon så snart det foreligger forhold sem
omfattes av avtalen og forhold som generelt anses som viktige.

VESAR  forplikter seg til ,å informere Sandefjord kommune om avtaler som er
inngått med eksterne aktører som berører kommunen.

VESAR er som en hovedregel ansvarlig for  å  innkalle kommunene til møte en
gang pr. kvartal. Det legges opp til at minst 2 av disso møtene er et samlemøte
med samtlige kommuner til stede.

IKRAFI‘TREDELSE  OG  VARIGHET

Avtalen trer i kraft umiddelbart etter undertegning.

Partene kan gjensidig si opp avtalen eller deler av den med to  » 2 -års skriftlig
varsel. Dersom oppsigelsen gir  VESAR  merkostnader, vil disse måtte dekkes av
kommunen.

Revisjon av avtalen kan foretas når partene er enige og når det dreier seg om nye
tjenester som ønskes overført til  VESAR.
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'  Samarbeidsavtale

Sandefjord kommune - Vestfold Avfall og Ressurs  AS

9. VOLDGIFT

Alle tvister  med grunnlag i  denne avtalen som ikke løses ved forhandlinger innen
3  måneder, av.øres ved voldgift etter bestemmelsene i tvistemålslovens kap. 32.
Formannen oppnevnes av Tønsberg byrett og hver av partene oppnevner en

voldgiftsmann.

10. Annet

Denne avtale er inngått i  2  — to—eksemplarer, hvorav partene har hvert sitt
eksemplar.

(

Tønsberg den  06.10.1999

/Z/ NJ} 1*;0qafi
Vestfold Avfall og Ressurs AS Sandefjord kommune

f (VESAR)
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VEDLEGG 3

SAMARBEIDSAVTALE

J°Ufl1llnn ' S]

Vestfold Avfall 0g Ressurs AS (VESAR) A
rklvnr. €) Il 6E R

og n

"° få" '6  ”  30.05195-
Stokke kommune

har i dag  inngått slik

9 smarbeidsavtale:

1.  INNLEDNING

1.1  Partene

1.2

1.3

Stokke kommunehar en lovpålagt  plikt  til å forestå avfallshåndteting for kommunens
innbyggere.

VESAR=er et interkommunalt selskap dannet for å  utføre oppgaver eller tjenester  innen
avfallshåndtering primært knyttet til forbruksavfall. Selskapet skal ha, ansvaret for
behandling av matrester og restti'eksjoner i forbmksavfsllet, samt for avfallsdeponeæing”
for de kommuner som er aksjeeiere i selskapet, og kommunene skal overlate selskapet
ansvaret for de nevnte oppgaver. Dette er nedfelt i selskapets vedtekter § 2.

Selskapet skal videre drive planleggings- og infomasjonsvirksomhet knyttet til Eie'
nevnte tjenester. VEGAR kan også påta seg andre tjenester knyttet til avfallshåndterlng
for eierkommunene og andre.

Formålet med avtalen

Hensikten med denne avtalen er  å  regulere oVerføringen av ansvaret for
avfallshåodtering fra Stokke kommune til VESAR, samt  å  fastsette de nærmere vilkår
for hvordan dette skal skje. Partene er enige om at formålet med avtalen er å
effektivisere avfallshåndteringen, redusere kostnadene og motvirke monOpoltendenser;
Dette "skal skje gjennom konkurranseutsetning av tjenestene.

Tidligere avtaler

Denne avtale trer for øvrig inni stedet for tidligere avtale mellom VESAR og Stokke
kommune av 11. oktober 1999.
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1.4  Definisjoner

Med forbruksavfall menes i denne avtale vanlig avfall, også større gjenstander som
inventar og lignende  fia husholdninger, mindre forretninger og  lignende og fra kontorer.
Som forbmksavfall regnes også avfall av tilsvarende art og  mengde && annen
virksomhet. Stein, jord, bygningsavfall og lignende regnes ikke som forbruksavfall. Fra
01.07.04 er kommunens ansvar  i  hht. Fonn-ensningsloven begrenset til
husholdningsavfall.

Med husholdningsavfall menes i denne avtale avfall fra private husholdninger,
herunder større gjenstander som inventar og lignende, Stein, jord, bygningsavfall og
lignende regnes ikke som husholdningsavfall.

Med farlig avfall menes  i  denne avtale avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles
sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige skader på mennesker eller
dyr.

Med biuavfall menes i denne avtalen kasserte vegetabilske og animalske rester, samt
mindre mengder hageavfall, blomster, blomstetjord og lignende." som skilles ut fra
husholdningsavfallet i den kommunale renovasjon.

Som restavfall menes i denne avtale avfall fia husholdningsavfall der matrester, glass,
papp/papir/drikkekartong, metall eller eventuelt andre fraksjoner er tatt ut i så stor grad
som ldldesorteringen i kommunen til enhver tid legger opp til. Restavfallet skal
fortrinnsvis utnyttes til materialgjenvinnmg eller energiumyttelse.

Med returpapir menes i denne avtale innsamlet papir, papp og drikkekar-tang.

Med grovavfall menes avfall som på grunn av sin størrelse og oppbygning ikke kan
samles inn og behandles sammen med restavfallet.

Med returpunlitä' forstås insane avtale særskilt angitt ubemannet sted for avhenting
av glass- :: g  metallembalasje, evt, andre fiaksjoner.

Med gjenvinnlngsstasjon forstås i denne avtale særskilt angitt bemannet sted for
avhenting av alle typer avfall fra husholdninger.

Med EE—avfall menes kasserte produkter som har vært avhengige av elektriske
strømmer eller elektromagnetiske felt for korrekt funksjon.

”Med grunntjenester menes i denne avtale tjenester VESAR skal utføre for Stokke
kommune etter VESARs vedtekter.

Med tilleggstjenester menes i denne avtale tjenester Stokke kommune har avtalt at
VESAR skal utføre i tillegg til grunntjenestene.
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3.

TJENESTE-R SOM OMFATTES AV AVTALEN

Partene er  enige  om at VESAR skal utføre følgende komplette tjenester for Stokke
kommune:

01 Mottak av bioavfall fra privathusholdninger
02 Mottak av restavfall
03 Mottak av renupapir
04 Etter bestilling av abonnent, innsamling og mottak av grovavfall
05 Etter bestilling av abonnent, innsamling og mottak av hageavfall
06 Informasjon til abonnenter . ,
07 Sikre tømrning og rydding av retuxpunkter, herunder inngå avtale med grunneier .

og avtager av tekstiler (U FF/Fretex)
08 Bilde tilstrekkelig mottak for farlig avfall, samt informere om dette.
09 Oppsamling, innsending samt Oppfølging i forhold til abonnenter som omfattes av

den kommunale renovasjon
10 Drift av abonnementsregister
l 1 Drift av  gjenvimfingsstasjomer),  herunder mottak av farlig avfall, EF,-avfall og

kuldetnøbler
12 Forestå mottak og veiing ev innlevert returpapir fra idrettslagene, samt forestå

oppgjør til idrettslagene for innsamlingen på vegne av Stokke kommune

Tjeneste 01, 02 og 03 er  å  anse som grunntjenester, øvrige tjenester er  å  anse som
tilleggstjenester jfi' pkt 1.4 ovenfor.

Ovennevnte tjenester trer i kratt fra avtalen er undertegnet.

PRIS/GODTGJØRELSE FOR TJENESTER

For de tjenester som ytes etter punkt 2 ovenfor betaler kommunen følgende:

Kommunen dekker alle direkte kostnader knyttet til eksterne aktører. Kostnadene ved
disse tjenestene innarbeides i en egen prisoversikt som sendes kommunene innen
1. oktober hvert år. Vesar skal så tidlig som mulig melde i fra om vesentlige endringer
fra prisoversikten.

Det: Vesar har kostnader gjennom avtaler som gjelder flere kommuner, fordeles
kostnadene etter antall abonnenter/innbyggere, justert for fritidsboliger.

Itillegg beregnes et påslag for administrasjonskostnader og andre ikke direkte
henført-bare kostnader. Dette påslag fordeles kommunene imellom etter den fordelingen
Vesars styre og generslforsamling bestemmer."

I  den utstrekning VESAR skal utføre eller påta seg arbeid som ikke omfattes av pkt.  2  i
denne avtalen, skal dette godtgjøres basert på de kostnader  VESAR  har i den anledning.
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4.

5.

5.1,

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

BETALINGSBETINGELSER

Vederlag i henhold til  punkt  3  for direkte kostnader knyttet til eksterne aktører
faktureres  den i. hver måned i den måneden tjenesten produseres, med hetalingstid
netto pr 30 dager.

Den månedlige faknireringen  justeres  forløpende, basert på prognose for året. Rapport
og prognoser for årets samlede kostnader sendes kommunen kvartalsvis.

Administrasjonskostnader og andre ikke direkte henforbare kostnader faktureres
forskuddsvis pr 01.01 og 01.07. Det avregnes mellom fakturert beløp og faktiske
kostnader ved årets slutt.

VESARS ØVRIGE FORPLIKTELSER

VESAR  plikter å motta avtalte &aksjoner og sørge for videre behandling. VESAR skal
tilstrebe  å  utnytte avfallsfraksj onen i tråd med kommunale avfallsplanen

VESAR skal dritte abonnementsregister og legge til rette for rasjonell datautveksling
med kommunen. VESAR skal underrette kommunen om endringeri
abonnentsregisteret. Spesielt viktig er snarlig tilbakemelding vedr. oppstart av nytt
abonnement.

VESAR’skal  to ganger i året innkalle Stokke kommune til informasjonsmøte jfr. også
pkt. 5.7.

VESAR skal føre hensiktsmessig oversikt som viser mottatt og behandlet mengde avfall
fra Stokke kommune. Slik infomasjon sendes Stokke kommune hvert halvår.

VESAR har ansvar for  å  informere abonnentene om innholdet av renovasjonstj enestene
og nhonnentenes plikter i så henseende.

VESAR plikter å ta i mot alle henvendelser fra abonnenter. I denne forbindelse skal
VESAR  samarbeide med kommunens servicesenter, slik at all tilgjengelig infomasjon
også kan viderebringes fra sewicesenteret i den utstreloting det er nødvendig. VESAR
skal ha åpningstider på linje med offentlige etater. Alle shiitlige henvendelser besvares
slmfftlig etter reglene i forvaltningslova.

VESAR skal til enhver tid ha et system for internkontroll som tilfredsstiller gjeldende
lover og forslo-ilter. Systemet skal bl. a. beskrive hvordan VESAR organiserer tjenester
som utføres på vegne av kommunen. Kommunen skal kunne føre oppsyn med systemet
og kreve dokumentasjon på at det er etablert og iimgerer. Kommunen skal holdes
løpende orientert om avvik. Helse, miljø og sikkerhet skal være et eget punkt på de
halvårlige informasjonsmøtene.
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6.

6.1

6.2

7.

3l

8.1

8.2

8.3

KOWUNENS ØVRIGE FORPLIKTELSER

Kommunen er forpliktet til  løpende & ajourføre sitt eiendomsregister..

Kommunen skal gjøre  nødvendige  tilpasningeri delegasjonsreglement og forslo-ilter
slik at VBSAR kan utøvo kommunensmyndighet etter fomensningsloven for de
tjenester  som omfattes av denne avtale.

PARTENES GJENSIDIGE INFORMSJONSPLIKT

Partene forplikter seg til 'ensidig infomasjon så snart det foreligger forhold som 4
omfattes av avtalen og forhold som generelt anses som viktige. VESAR forplikter seg
til å infomere Stokke kommune om alle avtaler som er inngått med eksterne aktører
som berører kommunen.

KRAV TIL  UTFØRELSE  AV  TJENESTENE

Mottak og im'tsamling av avfall skal i størst mulig grad baseres på anbud. VESAR skal
således innhente anbud på tjenester etter g'eldende regler for offentlig anskaffelsei den
utstrekning dette vil medføre de laveste priser.

VESAskal tilstrebe  å  haren effektiv organisasjon med lavest mulig egenbemanning.

Renovasjonstjenester gjennomføres i henhold til lover og forsloa'frer og i tråd med
gjeldene renovasjonsforslqift og avfallsplan. Den enkelte tjeneste kan spesifiseres
ytterligere ved behov, for eksempel som følge av pålegg fra myndighetene.
Kommunen skal godkjenne spesifiseringen etter forslag fra Vesar.

Endringer :" utførelse og tjenester som ikke er hjemlet i kommunens
renovasjonsforskritter eller avfallsplan skal oversendes kommunen til godkjenning for
endring skjer.

Stokke kommune er klageinstans for saker vedrørende renovasjon som .elder
innbyggere i Stokke. Ordinær saksbehandling (enkeltvedtak og lignende) utføres av
Vesar, likeså 1. gangs klagebehandling dersom klagen tas til følge. Øvrig
klagebehandling skal foretas av kommunen-. VESAR forbereder saken for
klagebehandling.

Dersom det etableres en interkonnnunal klagenemd for avfallssaker skal myndigheten
overføres klagenemden.

5
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9.

10.

11.

12.

FORHOLD TIL RENOVASJONSGEBYRER

Stokke kommune beregner og fastsetter renovasjonsgebyr for kommunens
abormernenter. VBSAR  skal således før 1. oktober oversende følgende til Stoke
kommune:

9.) Forslag til budsjett/neste års kostnader
b) Oppdatert kunderegister
c) Stokke kommune skal ha anledning til å ta stilling til og godkjenne alle elementer

i tjenestene som påvirker størrelsen på gebyret vesentlig. Forslag til endringer skal
oversendes kommunen til behandling, med angivelse av kosmadskonsekvenserl;  .

VARIGHET

Denne avtalen kan sies opp av begge parter med 2. -to- års skriftlig varsel. For de
tjenester som følger av kommunens eierskap i  VESAR  (grunntjenester) kan oppsigelse
likevel ikke skje, med mindre kommunen samtidig trer ut av selskapet.

Dersom oppsigelse fra kommunens side gir  VESAR  merkostnader, skal disse dekkes av
kommunen.

MISLIGHOLD

Dersom en av avtalepartene vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser, kan hver
av partene hwe avtalen i henhold til alminnelige kontraktsrettsli ge regler.

TVISTER

Alle tvister med grunnlag i  denne avtale som ikke løses ved forhandlinger innen tre
måneder avgjøres ved voldgih etter bestemmelsene i tvistemålslovens kapittel 32. Hver
av partene oppnevner en voldgiflsmarm somi fellesskap oppnevner voldgiftsrettens
formam. Dersom partene ikke blir enige om formann oppnevnes denne av Tønsberg
tingrett.

***—ill

Denne avtale er inngått i  2  -to— eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar.

  
Tønsberg, den 2,5 .. M».  .2005

-- (”enn ; * t.
estfold Avfall og Ressurs AS e  komm  e

(VESAR)
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ET STRATEGIDOKUMENT FOR VESAR 2016-2020  ,  3
FORORD

Vi gjør en forskjell
17 år har  gått  siden  Vesar  ble startet. for å ta hånd om avfallet fra husstandene i

Vestfold. På disse årene har det skjedd mye, både med Vesar og i avfallsbransjen

generelt. Avfall har gått fra å være et problem man vil bli kvitt, til å bli en ressurs

som man ønsker å holde i et kretsløp. Avfallshåndtering har fått en viktig rolle i

arbeidet for bedre miljø og klima.

Vesar var tidlig ute med gode kildesorteringsløsninger, og har innbyggere

som er opptatt av å kildesortere avfallet sitt. Med innbyggerne på laget har vi

fått resultater som vier stolte av. Vi er et foregangsfylke innen kildesortering.

Det hadde vi ikke fått til uten de grunnleggende valgene som tidlig ble gjort med

tanke på løsninger, satsing på kommunikasjon og kundeservice, samt godt

samarbeid med leverandørene våre. Likevel ser vi at vi har et potensiale til å

gjøre det enda bedre, og sørge for at miljøgevinsten blir enda større.

Vi går inn i en ny og spennende fase med mange muligheter. Det stilles enda

høyere krav til hvordan avfallet håndteres. innbyggerne vil forvente god og

tilrettelagt service og tilpassede løsninger og tjenester. Råvaremarkedet krever

bedre kvalitet på avfallet som sorteres ut, for å kunne utnytte avfallet på best

mulig måte. Og fra EU og nasjonalt får vi signaler om at det vil bli stilt strengere

miljøkrav og settes høyere målsettinger, også for avfallsbransjen.

Avfall vil ha en viktig rolle i Vestfolds miljøsatsing fremover. Allerede i 2015

vil matavfallet fra Vestfold og Grenland bli til klimanøytral biogass til busser

og renovasjonsbiler, og til biogjødsel til landbruksnæringen. Vi ser mulighetene

til å bidra sammen med andre viktige aktører tilå løfte klimasatsingen iVestfold.

Sammen er vi nødt til å tenke stort og helhetlig for å sørge for at vi alle når

viktige, felles miljømålsetlinger. l Vesar står miljø som en overordnet faktor for

våre strategiske mål. Vi skal sortere bedre, bruke mindre, og sørge for at avfallet

gjenvinnes med størst mulig klimanytte.

En tydelig strategi med tydelig mål er viktig for oss, og strategiplanen er et

viktig styringsdokument for de neste fem årene. Et tydelig hovedmål om å oppnå

70  %  materialgjenvinning innen 2020 vil legge klare føringerfor arbeidet frem-

over. Vi iVesar er rustet tilå gå løs på en slik oppgave, og med positive og

miljøbevisste innbyggere har vi svært gode muligheter for å nå målsettingen vår.

Disse mulighetene skal vi ta vare på, og bruke til vår fordel.

Vesar — nøkkelen til vårt fornybare samfunn.

/,. )  /

Andreas Gilund

Daglig leder
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Vesar i fortiden, nåtiden
og fremtiden

FORTIDEN
Vesar ble stiftet i 1997. og formålet med selskapet var å sikre

god og hensiktsmessig behandling av avfallet fra eierkommunene.

Selskapet fikk tidlig ansvaret for andre oppgaver innenfor

avfallshåndtering som innsamling av husholdningsavfall og

drift av gjenvinningsstasjoner for flere av eierkommunene. Fra

oppstarten har selskapet vært i stor utvikling. og i en fase for

ide og nyskapning. Grunnlaget for videre utvikling har blitt lagt.
bl.a. med gode strategiske beslutningeri forhold til valg av
systemer og videre drift.

Kommunene i Vesar har vært tidlig ute med kildesortering av
avfallet, med henteordningerfor matavfall, restavfall og papir.
l  2009  innførte vi også innsamling av plast—, glass— og metall—

emballasje hjemme hos kundene våre. Utviklingen fra da alt

ble kastet i samme sekken til full kildesortering harvært

spennende og krevende. og en riktig vei å gå. Nå servi at
holdningene til kundene også har endret seg underveis.

Fra da avfall bare var noe søppel man ville blir kvitt, til nå som
man er opptatt av hvor avfallet gjenvinnes og hva avfallet blir til.

Dette harvært en prosess som også har fulgt selskapet til der

det eri dag.

Vi har i dag en god innsamlingsløsning, og

kunder som er positive til kildesortering.

Dette har resultert i at vi i dag har høyest

materialgjenvinningsgrad  i  Norge

NÅTIDEN
Vesar esari dag er et veletablert selskap. Vi har stort fokus

på drift av de etablerte tjenestene våre, på høy kvalitet og
effektivitet i det arbeidet som utføres. Samtidig ser vi viktig—
heten at vi jobber aktivt med å utvikle nye ideer og muligheter,
som kan bidra til bedre miljø og klima fra et avfallsperspektiv.

Samarbeid med andre aktører i Vestfold er viktig for å nå klima-
målsettinger, og vi har muligheten til å være en aktiv pådriver
innenfor vårt felt. Etableringen av biogassanlegget Den Magiske

Fabrikken er et eksempel på dette

Vi har en god innsamlingsløsning, og innbyggere som er

positive til kildesortering. Dette har resultert i at vi i dag har

høyest materialgjenvinningsgrad i Norge. Vi har valgt inn—

samlingsløsninger som fungerer godt, både for kundene og

for å sikre god videre behandling av avfallet. Våre løsninger

skal være gode både ut fra et miljøperspektiv og fra et kunde—

perspektiv. For å oppnå de målsettingene vi setter oss er vi
helt nødt til å ha kundene med oss. Det stiller krav til
kundevennlige løsninger, og gode kunderelasjoner.

En viktig del av vårt arbeid er å få til et godt samarbeid
med våre leverandører. Det er disse kundene våre møter på

gjenvinningsstasjonene våre og i renovasjonsbilene. De er

viktige representanter for oss, og fremstår som vårt ansikt
utad. Så det å tenke helhet i det vi gjør, både internt, ut mot
leverandører og ut mot kundene er viktig. Skalvi sikre gode

resultater er et slikt fokus avgjørende



,

1
t.

FREMTIDEN
Hovedmålet til Vesar de neste årene vil være å oppnå 70 %

materialgjenvinning av avfallet innen 2020. Vi opplever dette

som et gjennomførbart, men krevende mål. Samtidig er det et

spennende mål, som vil vise andre at det er mulig å få det til.

Som avfallsselskap får vi gjennom biogassanlegget Den Magiske

Fabrikken muligheten til å sikre lokal gjenvinning av matavfallet

fra kundene våre, samt å sørge for at busser og biler får tilgang til

klimanøytralt drivstoff. Landbruket vil bli forsynt med biogjødsel,

og vil levere husdyrgjødsel inn i anlegget. På denne måten blir

gjenvinning av avfall et virkemiddel til å oppnå så mye mer. Det

blir en nøkkel til vårt fornybare samfunn. På denne måten kan vi

sammen med andre aktører bidra til at kommunene, fylkes—

kommunene og næringslivet når sine klimamålsettinger.

Satsing på barn og unge er viktig, det er viktig å vise vei for å

fremme videre bærekraftig drift og utvikling av samfunnet vårt.

Vi utreder nå mulighetene for et kunnskaps— og opplevelses—

senter på Rygg, hvor Den Magiske Fabrikken spiller en sentral

rolle. Målet er at skoleklasser på ulike trinn skal kunne komme

hit for læring, som er direkte tilknyttet lærerplanene. Læring i

praksis, som vil bidra til kunnskap og forståelse for gjenvinning —

og fokus på forbruk og avfallsminimering.
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RESTAVFALL PLAST

..

 

Avfallspyramiden

[ . .

 

5. DEPONERE

Avfallspyramiden. eller avfallshierarkiet, er en figur som illustrerer

prioriteringene i norsk avfattspntitikk og EUs rammedirektiv tor avfall.

Pyramiden skal leses fra øverst til nederst. og målet er at avfattet skal

hehandtes så nær toppen av pyramiden som mulig.
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ETIKK GG SAMFUNNSANSVAR:

ET STRATEGIDOKUMENT FOR VESAR 2016—2020  )  'I
VISJON OG VERDlER

IVesarjobber vi etter prinsipper for etikk og etisk handel. og våre etiske retningslinjer er viktige

for å skape tillit eksternt og internt.

De etiske retningslinjene bygger på grunnleggende verdier som åpenhet, tillit. likeverd og respekt.

I  forhold til etisk handel er vi opptatt av at både varer og tjenester som vi kjøper er i tråd med

internasjonale anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn. Vi ser at vi har et

viktig ansvar når vi bestiller tjenester fra våre leverandører. Å ivareta menneskerettigheter, sørge

for anstendige og sikre arbeidsforhold, unngå skadelig miljøpåvirkning og bidra til bærekraftig

utvikling og motvirke korrupsjon er en viktig del av vår rolle som bestillerorganisasjon. Vi bidrar

gjennom vår driftsmodell til en positiv samfunnsutvikling. og tar en viktig rolle i vårt arbeid for et

grønnere samfunn.

V R VERDIER:

VISJGNIERE
— vi er fremtidsrettet
og nyskapende

ENGASJERTE
-vi brenner for miljøet

SAMFUNNSNYTTIGE
-vi forvalter innbyggernes ressurser
på beste måte

ANSVARLIGE
-vi nårvåre mål med
nøyaktighet og integritet

RAUSE
-  vi er inkluderende, deler og
bygger kompetanse med alle

=>wrn<

VESAR -  VERDIENE DANNER ET
VIKTIG GRUNNLAG l DET VI GJØR.
Verdiene våre skalveilede oss til å ta de

rette beslutningene i vårt daglige arbeid,

i både smått og stort. Verdiene skal

gjenspeile det arbeidet vi gjør. i samarbeid

med andre, i kommunikasjonen vår og i

tjenestene vi yter, Dette stiller også krav

til samarbeid med våre leverandører,

som er våre representanter i møte med

innbyggerne.

Verdigrunnlaget, visjon og hovedmål—

setting er utarbeidet gjennom en om—

fattende prosess internt i organisasjonen.

Eierskap til visjon, verdier og hovedmål er

viktig, for at hver og en skal kunne bidra

til å utvikle selskapet i riktig retning i tråd

med vår visjon og vårt hovedmål!
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HOVEDMÅL

V a st t '  k ål

Vesars  hovedmål  de neste fem årene er at vi  skal  oppnå 70% administrasjoner og ansatte. Vi må analysere vårt kunnskaps-

materialgjenvinning innen 2020. Vi har valgt å ha kun ett materiale om gjenvinningen iVestfold i dag, og se på og vurdere
hovedmål for denne perioden. Målet peker ut en tydelig ulike tiltak som i større og mindre grad vil kunne bidra til økt

retning for selskapet, som vil gi en positiv miljøgevinst og materialgjenvinning. Vi anser det som viktig å  gå bredt uti

som vil være økonomisk lønnsomt. Vestfold har idag en starten av perioden, nettopp for å høste erfaringer og skape

materialgjenvinningsgrad på 53 %. ' engasjement og forankring. Det blir viktig på veien mot målet.
Sammen skal vi skape det fornybare kretsløpssamfunneti

Målet om 70  %  materialgjenvinning er svært ambisiøst, men Vestfold!

vi ser at andre har fått det til. Enkelte mindre kommuneri
Nederland har i dag en  materialgjenvinningsgrad  på 70 %.

Miljøvernministeren i Nederland har fremmet et forslag om et Plukkanalyse av TGStaau hentet hjemme

mål om 75  %  materialgjenvinning innen 2020. EU har ambisjoner

om 70  %  materialgjenvinning innen 2030.

Vi har et potensiale til å redusere restavfallsvolumet og sortere

ut mer avfall til materialgjenvinning, både på gjenvinnings—
stasjonen og henteordningen hjemme. Idag er i underkant av

50  %  av det som kastes i restavfallsbeholderen hjemme reelt

restavfall.

Det vil kreve en bred innsats for å nå målet, og det må lages en
plan  — et veikart  — som vil være vårt viktigste verktøy for å nå
målet på en systematisk og god måte. Veikartet vil bli revidert
hyppig, og tiltakene evaluert fortløpende, og vil av den grunn

ikke være en del av selve strategiplanen.
LLI 'In Restavfall

For å nå målet vil det være viktig med engasjement og
forankring hos innbyggere, leverandører, politikere, nærings-
livet, landbruket samt kommunenes  — og fylkeskommunenes

2  'In Farlig avfall og EE-avfall
10,5 “In Glass- og metall

‘ .ai I7.. Plastemballasje

1.2 % Papir og papp

29.9  ”In Matavfall
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FREMTIDEN ER FONYBAR

Fremtiden er fornybar!

Miljø- og klimautfordringene  i  dag er store, og krever
aktiv handling.Vi står foran det grønne skiftet, med økte
målsettinger om utslippskutt og vekst innen næringer for
fornybar energi. Det kreves en omstilling til et samfunn hvor
vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser.

l Vestfold har vi store muligheter til å løfte frem regionen
som et grønt foregangsfylke, og sammen bidra til at de
ulike aktørene når sine klimamålsettinger. Blant annet med  ,
biogassanlegget «Den Magiske Fabrikken», som vil forsyne
busser. renovasjonsbiler og andre kjøretøy med klima—
vennlig biogass produsert på matavfallet fra innbyggerne.

Avfall er en verdifull ressurs, som vil ha en viktig rolle i

denne utviklingen. Ved å kildesortere og materialgjenvinne

FORMÅL:

avfall, holder vi ressursene i et kretsløp og bidrar dermed til
en overgang til en sirkulær økonomi. En sirkulær Økonomi
innebærer at verdien til eksisterende ressurser øker, ved å
motvirke sløsing og fremme gjenvinning, og oppfordrer til
innovasjon og nytekning iforhold til blant annet material—
bruk. «Den Magiske Fabrikken», vil gjennom produksjon av
biogjødsel og biogass, være et utstillingsvindu på sirkulær
økonomi i praksis [se figur].

Fabrikken vil tilrettelegge for en rekke muligheter, som
vil være med på å dra Vestfoldsamfunnet i riktig retning.
Sammen kan vi lede an, og vise at det er mulig med
økonomisk hensiktsmessig drift, et godt tjenestetilbud  —

i tillegg til de beste, miljøvennlige løsningene.

VESAR SKAL WERE EN EF FEKTIV UG FREMTIDS—
RETTET MILJØBEDRIFT MED ET GUDT UMDBMME
SDM LEVERER GODE LØSNINGER INNENFllR
AVFALLSHÅNDTERING DG GJENVINNING PÅ VEGNE
AV KOMMUNENE I  VESTFOLD.
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Vedlegg 6 Grunnlag for beregning av klimagassutslipp og måloppnåelse



Grunnlag for  beregning av  klimagassutslipp og måloppnåelse  —  Avfallsplan  Sandefjord kommune

2018-2021

Til grunn for beregningen ligger avfallsmengder og håndtering av disse, samt transport i forbindelse med

innsamling og drift av gjenvinningsstasjoner. Omlasting av avfallet og transport  til sluttbehandling er ikke

med  i  beregningen. EE-avfall. deler av det farlige avfallet og annet utsortert avfall er ikke med i

beregningen.

Klimabelastningen fra kjøretøy på biogass er satt til  0  i  beregningen.

Tabellen under viser tall som er lagt inn i klimakalkulatoren.

Dette er 1. generasjons beregning av klimagassutslipp i forbindelse med avfallshåndtering for Sandefjord

kommune. Ved senere beregninger vil man kunne få et bedre grunnlag mht. detaljeringsnivå mv. i

beregningen.

Tall til kllmakalkulator - SlmaPro(2016-tallj

Tallene for farlig avfall er fra 2015

_  '  _  av Ulm: ‘ for ' '- ' *" en av avfall  '  kun ulv;- en. Ikke tampon

Enhet Verdi Kommentar

avfall til material mulm-li

Jern/stål renn 1017

Aluminium tonn

B tonn

Kobber tonn

Zink tonn

Messin tonn

Gips tonn

Drikkekarton tonn

Våtor anisk (til kompost) tonn 8  156 Hageavfall

Våtor anisk tilbio ass) tonn 3859  Matavfall

Papp/papir tonn 4  022

Ikke all plasten går til materlalgjenvillning. Grønt punkt oppgir at

Plast tonn 682 80% går til materialgjenvinning og 20% til energigjenvinning.

Trevirke tonn

Glass (til nytt lass) tonn 473 Ifølge Syklus går 50% går til nytt glass

Ingenting går til glassull, ifølge Syklus De opplyser at 50% går til

Glass (til glassull) tonn 473 glasskum til bruk som bærelag i veier, til erstatning for Iecakuler og

EPS.

Aske (metaller i) tonn

Betong/tegl (fyllmasse) tonn

Avfall  tll ener igjenvinnln

Papp/papir tonn

Drikkekartong tollll

Restavfall tonn 9  212

Våtor anisk tonn

Ikke al'l plasten går tll materlalgjenvinning. Grønt punkt oppgir at
Plast tonn . . . . . . . .. . .

30% gar tll materlalglenvmnlng og 20% tll energlglenvmnlng.

Trevirke tonn A  53A

Spillolje tonn 24

Kjemlknllm'lmrllldlw tonn 14

oljeholdig avfall tonn 9

Maling mm tonn 138

Avfall tll deponi

Masser (inert) tonn 1350 Kun betong, tegl etc. ikke ren jord. stein

Gips tonn

aske til de oni tonn

Generisk farli avfall tonn

Plast til deponi tonn

Pal-brukte unvlrkwrnhet
Diesel -gjenvinnin sstasjon Kastet o Rv Liter 21 375

Strøm kWh

logistikk

Omlastlng og Vldere transport tll sluttbehandling er ikke tatt med i. .Lasteblltransport Tonn  km klimaregnskapet

To  .  diesel Tonn'km
To , el l'onn'km

l'aller gjelder for lnnsamllng og henting ved returpunkter tidllgere

Sandefjord kommune. I tidligere Andebu og Stokke går

lnnsamlingskjøretøv Km 127 608 lnnsamlingskjøretøyene på biogass. Innsamling av farlig avfall fra

miljøstasjoner skjer med skapbil på biogass. Ved bruk av biogass, er

utslippet satt til  O i  klimaregnskapet

Skip "Ionn'km



For å beregne mulig måloppnåelse, er det  lagt  til grunn at materialgjenvinningsgraden øker med 5% fra

57% til 62%  i  planperioden. Det er andelen restavfall til energigjenvinning som reduseres til fordel for

materialgjenvinning. Når det gjelder transport er det lagt inn at alle kjøretøy som driver innsamling går på

biogass, ved utløp av planperioden. Tabellen under viser utslipp i COz-ekvivalenter i tonn i dagens

situasjon (2016) og målsetning i utslipp av COz-ekvivalenter, ved utgangen av planperioden.

tonn C02 ekvivalenter

Egen drift Utslipp

Logistikk Utslipp

Materialgjenvinning Utslipp

Gevinst

Energigjenvinning Utslipp

Gevinst

Deponi Utslipp

Sum Utslipp

Gevinst

Nettosum

Reidar Dahl Rasmussen

Asplan Viak AS

10.10.17

Dagens situasjon Målsetning 2011
69

683

6  500

- 11 255  -

6 610

- 3 878  -

12

13 873

15  133 -

1 260 -

69

7  113

12 314

5 530

3 506

12

12 724

15 820

Endring

3096  -

633

613

1 060

1 080

373

1 149

687

1  836

Endring %-

—100 %

9 %

9%

~16  %

-10  %

-8%

5%

146%


