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Det vises til utkast til «Forskrift om renovasjonsordningen og renovasjonsgebyr». En vil her komme 
med merknader til det foreslåtte utkastet til ny forskrift. Merknader og endringsforslag vil 
fremkomme med grunngiving.  

Det er spesielt endringer i forhold til innføring av forskrift som gjelder fritidseiendommer, som hytter 
og campingvogner, som vil bli berørt i denne høringsuttalelsen.  

Etter vårt syn er dagens forskrift i forhold til formålet godt, og ivaretar håndteringen av alt 
husholdningsavfall, enten dette gjelder for Boligeiendommer eller fritidseiendommer. Slik vi leser 
formålet i § 1 er dagens ordning godt nok for å ivareta miljø, helse og økonomi. Det kan nesten synes 
som om at Reno Vest i dette forslaget foreslår å øke eget selskaps økonomi, og på legge 
husholdninger, fritidsbolig eiere ekstra kostnader. 

I §2 Virkeområde foreslås det at fritidsboliger, som hytter, fritidshus og campingvogner skal i legges 
inn under forskriftens virkeområde, og slik kan pålegges gebyr for håndtering av husholdningsavfall. 

Vi finner det svært urimelig å pålegge kommunens innbyggere, som har egen hytte og/eller 
campingvogn ett eget Renovasjonsgebyr, for det avfallet som en produserer på sin hytte eller i sin 
campingvogn. Dette da en ikke kan produsere tilsvarende avfall på ordinær bostedsadresse i samme 
kommune. En kunne kanskje forstått at en kan ha en tilsvarende avgift for personer bosatt i annen 
kommune, og som ikke betaler slik avgift til kommunen. Samtidig er det slik at de aller fleste av 
innehavere av Fritidseiendommer er bosatt i Andøy. 

Som nevnt mener vi, det å pålegge en avgift for produksjon av husholdningsavgift i fritidsbolig, ikke 
medfører en merproduksjon av avfall. Dette da en ikke kan produsere avfall to steder samtidig. Og 
uansett hvordan en ser det, vil det ikke kunne bli produsert mer avfall totalt sett. De som har 
fritidsboliger eller campingvogn, tar alle med seg sin avfallspose hjem fra fritidsboligen og kaster 
dette i egen søppelkonteiner ved egen bolig.  

Det er derfor etter vårt syn vanskelig å forstå at en her nesten oppgir at årsaken er mer produksjon 
av avfall, samtidig som en vet at dette ikke vil være mulig. Da det ikke produseres på to steder 



samtidig, eller at en ikke produserer mer avfall selv om husholdningen er delt mellom fritidsbolig og 
bolig. 

Vi er også av den formening av at dagens ordning der en kan kjøpe «Gule» avfall sekker i butikker, 
eller på Reno Vest sine anlegg for Fritidsboligenes avfall fungerer svært godt, og ivaretar håndtering 
av det avfallet som produseres fritidsboliger. Med denne ordningen har en alt etablert rutiner og 
ordninger. Så kan jo Kommunen eventuelt vurdere å sette ut noen kontainere på strategiske steder 
for at disse gule sekkene kastes i disse i stedet for å bli satt opp ved vei. 

§ 4 Definisjoner skal angi blant annet hvordan en skal tolke hvem som kommer inn under ordningen. 
Når en leser definisjonen under bokstav e), her blir eksempelvis 2 hybler i en selvstendig boenhet 
regnet som en enhet, mens dersom det er flere enn to hybler i enheten, skal da to og to hybler 
regnes som en selvstendig enhet.  

Dersom en da ser på en selvstendig boenhet, der eier en fritidsbolig, kan det virke urimelig at en da 
må betale renovasjon for avfall på fritidsbolig, da en bolig da etter vårt syn ikke inneholder flere 
boenheter enn om det var en eller to hybler i boligen. 

I bokstav h) Eiendom definerer en dette med egen gårds- og bruksnummer. Det er her betimelig å 
spørre hvordan en har tenkt å løse dette f.eks. på arealer der en har satt opp flere Campingvogner. 
På sør-Andøy har Norges Bobil og Caravan Club (NBCC) avd. Andøy i mange år eid og drevet egen 
camping plass, som i utgangspunktet er lukket, men med fast oppstilling for medlemmer av klubben. 
Altså en ikke kommersiell plass, men kun for medlemmer av NBCC. 

Deler av arealet er leid, mens ca. 75 % av området er eid av NBCC avd. Andøy. Her er vognene 
oppstilt i store deler av året, I alt er det ca. 65-70 vogner med fast plass på Sannes. Hver enhet har 
tildelt plass i henhold til dagens regelverk med henblikk på avstander. Ingen av caravanene har ikke 
eget gårds- og bruksnummer. 

Leder for NBCC avd. Andøy har tidligere spurt både Reno vest og Andøy kommune om en tolking av 
definisjon under bokstav J) her er det uttrykt slik at det er kommunen som avgjør om hva som skal 
regnes for en fritidsbolig, samtidig som Reno Vest i høringsutkastet definerer dette slik «Permanent 
campingvogn, det vil si campingvogn som er oppstilt på samme oppstillingsområdet i tre måneder 
eller mer, regnes som fritidsbolig. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som 
permanent oppstilt dersom det kan dokumenteres at den ikke er i bruk.» 

Spørsmålet lød som Følger: «Når det gjelder Campingvogner på felles områder som driftes av 
Caravanklubber som Sortland, Øksnes, Hadsel, Bø og Andøy, hvilke tiltak blir der satt inn i Utkast til 
forskrift kan det tyde på at den enkelte som har sin Caravanvogn/enhet oppstilt f.eks på Sannes i 
Sør Andøy, der vogna står oppstilt fra medio september til medio april/mai vil bli ilagt ett eget gebyr 
for hver enkelt enhet (Campingvogn).  Samtidig betyr vel dette at de som har både en Campingvogn 
og en hytte vil få doble gebyrer i tillegg til ordinær husholdningsavgift, eller hva ligger i forslaget 
her.?» 

Svaret fra Reno Vest og fra Andøy kommune, var svært uklart, og var egentlig bare å skyve ansvaret 
over til den andre parten. Men dette er også ett spørsmål som må avklares. Samtidig reser dette 
spørsmål om hvordan en vil praktisere avfallshåndtering ved kommersielle campingplasser f.eks. 
Andenes Camping og Nordlys Camping. Den store forskjellen, slik vi ser det her er at det på NBCC sin 
plass er faste vogner som står gjennom vinteren og blir brukt til helgerekreasjon for innbyggerne i 
Andøy og Vesterålen. Mens på eks Stave Camping, Nordlys Camping osv. er det korttidsopphold av 
turister fra mange steder i hele Europa. 



Med bakgrunn i argumentasjon og begrunnelse gitt over, fremmes følgende forslag 

 

 

Forslag til forskriftsbestemmelse for fritidseiendommer: 

§ 2 Virkeområde: 

Fritidsboliger, herunder permanent campingvogn, omfattes ikke av denne forskriften. 

Alternativt forslag til §2 

Som en konsekvens av dette foreslår en også at bokstav J) «Permanent campingvogn, det vil si 
campingvogn som er oppstilt på samme oppstillingsområdet i tre måneder eller mer, regnes som 
fritidsbolig. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som permanent oppstilt dersom det 
kan dokumenteres at den ikke er i bruk.»  utgår av begrunnelsen. 

Styret i NBCC Avdeling Andøy finner det svært urimelig at Kommunens egne innbyggere skal betale 
doble og i enkelte tilfeller triple renovasjonsavgifter, dette da en ikke produserer mere avfall, når 
en bruker sin fritidsbolig enten dette er en hytte eller en Campingvogn. 
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