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Utkast til avfallsplan for Ringsaker, Hamar, Løten og Stange - utlegging til offentlig
høring
Kommunedirektørens innstilling:
Forslag til revidert avfallsplan for perioden 2021 – 2030, med tilhørende saksdokumenter,
legges ut på høring og offentlig ettersyn i perioden fra 15.oktober t.o.m. november 2020.
Vedtak og innspill fra kommunene og interesseorganisasjonene oversendes Sirkula for
videre oppfølging.

Stange, den 21.09.2020

Kaija Eide Drønen
Kommunedirektør
Frode Haugan
Kommunalsjef

SAKSOPPLYSNINGER
Sammendrag:
Bakgrunn:
Planprogram for Avfallsplan 2021-2030 for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommune
ble behandlet i de respektive kommunene i møter i løpet av juni 2020 hvor planprogrammet
ble vedtatt i alle kommunene.
Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommune samarbeider om innsamling og håndtering av
husholdningsavfall i kommunene gjennom eierskapet i Sirkula IKS, som er tildelt enerett på
dette området. Etter forurensingsloven skal kommunene sørge for innsamling og behandling
av husholdningsavfall. Utover innsamling og håndtering av husholdningsavfall, skal
kommunene i hovedtrekk følge opp forsøpling, tilrettelegge for avfallsløsninger i offentlig
rom, og føre tilsyn med husholdningslignende avfall fra næring.
I behandlingen av planprogrammet er følgende forhold kommet inn som føringer for arbeid
med planen fra kommunene:

Ringsaker kommunestyre i møtet 17.6.2020 under K-sak 41/20 følgende tilleggspunkter
i vedtaket:
- Ny avfallsplan utvikler et eget fokusområde på prosessforurensing.
- Det utarbeides en veileder for forbruker for mer miljøvennlige materialer ved
utbyggingsprosjekter.
Stange formannskap har i møte 3.6.20 kommet med følgende protokolltilførsel:
«Det bes om at kommunedirektøren tar opp med Sirkula at det i forbindelse med høringen
av planprogram for interkommunal avfallsplan blir oppfordret til å vurdere hvordan
næringsavfall generelt, og landbruksplast spesielt, kan inngå som en del av videre
planprosess.»
Det er nedsatt en styringsgruppe og en arbeidsgruppe med representasjon fra kommunene
som har hatt ansvar for utarbeidelse av planforslaget. Det er avholdt 4 møter i
arbeidsgruppen og 2 møter i styringsgruppen. Sirkula har vært sekretariat for arbeidet.
Arbeidsgruppen har under planprosessen invitert til samråd med interesseorganisasjoner.
Her har råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldreråd, ungdomsråd, mangfolds- og
inkluderingsråd og Huseiernes landsforbund vært invitert til innspillmøte. Hensikten har
vært å få innspill på forhold med dagens avfallsløsninger som medfører problemer for
brukergrupper, og som av denne grunn bør endres/tilrettelegges bedre.
Planforslaget trekker opp hovedmål og strategier for avfallshåndteringen i regionen fra 2021
frem til 2030 med delmål for miljø, kundetilfredshet og økonomi.

Utkast til avfallsplan er behandlet i Sirkulas styre.
Vurdering:
Nasjonale målsettinger og føringer på avfallsområdet er i endring. Det er derfor viktig at det
i avfallsplan er rom for at strategier og tiltak fortløpende kan vurderes underveis i
planperioden. Det er i plandokumentet lagt inn noen mål og strategier. Utover disse vil tiltak
som er nødvendige for å nå målene i planen foreslås og behandles gjennom kommunenes og
Sirkulas årlige økonomi- og handlingsplaner.
Kommentarer til behandling av planprogrammet i kommunene:
I behandlingen av planprogrammet har Ringsaker kommunestyret vedtatt to tilleggspunkter
som kommenteres særskilt. Eksempel på prosessforurensing som er tatt opp under
behandling av planprogrammet i Ringsaker kommune er små biter av isopor som oppstår når
det sages i slikt materiale. Denne problemstillingen er i plandokumentet behandlet under
tema mikroplast. I avfallsplanen er mikroplast tatt med under kapittelet om forsøpling, hvor
strategien er holdningsskapende arbeid og informasjon om løsninger.
Når det gjelder vedtakspunkt om en veileder til forbruker for mer miljøvennlige materialer
ved utbyggingsprosjekter vil Sirkula, i samarbeid med administrasjonene i kommunene,
vurdere å utarbeide et slikt dokument. Det er ikke lagt opp til at veilederen er en del av
avfallsplanen.
Protokolltilføyelsen fra Stanges formannskap omhandler næringsavfall og landbruksplast.
Forslag til avfallsplan omhandler avfallsområder hvor kommunen har myndighet og plikter.
Dette gjelder husholdningsavfall og husholdningslignende avfall fra næring. Næringsavfall
forøvrig, herunder landbruksplast, faller derfor utenfor. Sirkula har i tillegg til
mottaksanlegg for husholdningsavfall, i likhet med noen private aktører, mottaksanlegg for
næringsavfall. Det forslås derfor at innspillet oversendes Sirkula som bes om å svare ut
spørsmålet til formannskapet i Stange kommune.
Punkter fra møte med råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd
19.8.20
Spørsmål om tilrettelegging for abonnenter som av forskjellige årsaker ikke kan benytte
gjenvinningsstasjonene på ordinær måte er lagt inn som en strategi i planen. Sirkula skal
gjennomgå de tekniske løsningene og utrede aktuelle muligheter for å forbedre
tilgjengeligheten til disse.
Spørsmål om bruk av smarttelefoner og kompetanse på elektroniske løsninger generelt er en
barriere for noen. Sirkula vil i det videre arbeidet fortløpende holde en dialog med
organisasjonene for å sikre en best mulig tilrettelegging og informasjon for alle.
Det er ikke laget en egen målsetting knyttet til universell utforming i forslag til avfallsplan
2021-2030. Universell utforming er sikret i gjeldende lovverk og er et grunnleggende
funksjonelt krav ved utforming av avfallsløsninger.

Forslag til vedtak:
Forslag til revidert avfallsplan for perioden 2021 – 2030, med tilhørende saksdokumenter,
legges ut på høring og offentlig ettersyn i perioden fra september t.o.m. november 2020.

Vedtak og innspill fra kommunene og interesseorganisasjonene oversendes Sirkula for
videre oppfølging.

Vedlegg:
Avfallsplan 2021-2030
Rammebetingelser
Evaluering av målsettinger i Avfallsplanen
Prinsipper for betaling husholdsningsrenovasjon

