
21. Husholdningsavfall 2022

Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen
Kommunenr 

Kommunens navn 

Navn skjemaansvarlig 

Tlf nr 

E-post skjemaansvarlig 

Kontroller og feilmeldinger 
Det er mange logiske kontroller i skjemaet. Dersom det skrives inn tall som åpenbart er feil, eller dersom
tall ikke er fylt ut, vil det dukke opp en feilmelding når skjemaet kontrolleres.
Disse feilmeldingene er av 3 typer: 

1. KRITISK FEIL/MANGEL: Dette er feil eller mangler som MÅ rettes opp.
Du får IKKE sendt inn skjemaet før feilen er rettet. 

Rød
skrift 

2. ALVORLIG FEIL/MANGEL: Det er mangel eller feil som vi ber kommunen om å rette opp eller vurdere på
nytt. Skjemaet kan likevel sendes inn uten oppretting. 

Oker
skrift 

3. ADVARSEL OM FEIL/MANGEL: Det er sannsynlig at det er oppstått en feil eller mangel. Dette er vurdert
som noe mindre alvorlig, selv om vi ønsker utfylling.
Skjema kan sendes inn uten oppretting. 

Blå
skrift 

Informasjon om veiledning til skjema
Spørsmålene er nærmere forklart i veiledningen til skjema. Veiledningen kan hentes opp ved å trykke på
i-knappen øverst på denne siden, ved siden av tittel på skjema.
I tillegg finnes infoknapper, markert ved i, ved siden av enkelte spørsmål, som gir utfyllende forklaring på hva
som skal rapporteres.

1 Kommunal/interkommunal avfallsordning

Er kommunen med i et (interkommunalt) avfallsselskap?

NB: Kommuner som er med i avfallsselskap (krysser for "ja")
trenger kun å fylle ut punkt 1-3 i skjemaet her.

Ja Nei

 
Hvilket selskap er kommunen tilknyttet? Velg fra listen til
høyre  

 

Har du funnet feil som er rettet opp i opplysningene over? Ja Nei

Hvem tar seg av innsamlingen av husholdningsavfall i kommunen?

Kommunen utfører tjenesten selv (egenregi/utvidet egenregi)

Kommunalt/ interkommunalt selskap (enerett)

Privat aktør (gjennom anbud)

Kombinasjon av alternativene over

Hvem tar seg av drift av gjenvinningsstasjoner i kommunen?

Kommunen utfører tjenesten selv (egenregi/utvidet egenregi)

Kommunalt/ interkommunalt selskap (enerett)

Privat aktør (gjennom anbud)

Kombinasjon av alternativene over

Hvem tar seg av drift av returpunkter i kommunen?

Kommunen utfører tjenesten selv (egenregi/utvidet egenregi)

Kommunalt/interkommunalt selskap (enerett)

Privat aktør (gjennom anbud)

Kombinasjon av alternativene over

Har ikke returpunkt

2 Abonnement og hytterenovasjon

2.1 Abonnement
Påvirker dette gebyrsatsen?

Tilbys valgfri beholderstørrelse?
Ja Nei Ja Nei



Tilbys valgfri tømmefrekvens?
Ja Nei Ja Nei

Tilbys valgfrihet for hvilke materialer som kan
kildesorteres? Ja Nei Ja Nei

Tilbys valgfri hjemmekompostering?
Ja Nei Ja Nei

Angi hvor mange flere forhold som kan påvirke
gebyrsatsen:

Angi hvilke andre forhold som påvirker
gebyrsatsen: 

2.2 Hytterenovasjonen i kommunen

Oppgi antallet boenheter tilknyttet hytterenovasjonen:

3 Renovasjonsordning

Hvor mange betjente gjenvinningsstasjoner finnes i kommunen?

Hvor mange dager i året er det mulig å levere avfall på gjenvinningstasjon utenom vanlig
arbeidstid (hverdager 7:00 - 17:00)?

Hvor mange ganger ble matavfall eller restavfall der matavfall inngår, hentet hos den
enkelte husstand?

4 Avfall fra husholdning og næring

a) Hvor mange tonn restavfall ble eksportert til
utlandet (uavhengig av behandlingsmåte)?

 

b) Ble avfall fra husholdningene og
næringslivet samlet inn sammen i
henteordningen?
 

Ja Nei

c) Ble avfall fra husholdningene og næringslivet
levert sammen på gjenvinningsstasjonene?
 

Ja Nei

Hvis ja -->
 

Rapporter samlet mengde avfall fra husholdning og næring
per avfallstype og behandling, og oppgi deretter totalt
husholdningsavfall
 

Hvis nei -->
 

Rapporter mengde avfall fra husholdning  

4.1 Henteordning: Hvor mange tonn avfall fra husholdning og næring ble samlet inn, per avfallstype og behandlingsmåte?

OBS! Rapporter brutto mengder som leveres fra anlegget, før eventuelle korreksjoner foretas. Selv om det for enkelte fraksjoner er signifikante tap før det
faktisk går inn i en behandlingsprosess, så ønsker vi altså at dette ikke tas hensyn til ved rapportering.

Totalt
husholdning
+ næring

Levert til
material-
gjenvinning

Levert til
kompostering

Levert til
biogass-
produksjon

Levert til
forbrenning
med
energiutnyttelse

Levert til
deponi

Levert til
annen
behandling

Totalt
husholdningsavfall

Totalt
næringsavfall

1200 Papir,
papp og
kartong    

1300 Glass

1700 Plast

1400
Metall
1500
EE-avfall
1111 Mat
og annet
våtorganisk
avfall
1131
Hageavfall



1911
Tekstiler
7000 Farlig
avfall

Utsortert i
alt

9911
Restavfall

Totalt

Spesifiser annen behandling 

4.2 Gjenvinningsstasjon: Hvor mange tonn avfall fra husholdning og næring ble samlet inn, per avfallstype og behandlingsmåte?

OBS! Rapporter brutto mengder som leveres fra anlegget, før eventuelle korreksjoner foretas. Selv om det for enkelte fraksjoner er signifikante tap før det
faktisk går inn i en behandlingsprosess, så ønsker vi altså at dette ikke tas hensyn til ved rapportering.

Totalt
husholdning
+ næring

Levert til
material-
gjenvinning

Levert til
kompostering

Levert til
biogass-
produksjon

Levert til
forbrenning
med
energiutnyttelse

Levert til
deponi

Levert til
annen
behandling

Totalt
husholdningsavfall

Totalt
næringsavfall

1200 Papir,
papp og
kartong    

1300 Glass

1700 Plast

1400 Metall

1500
EE-avfall
1141 - 1149
Treavfall
1131
Hageavfall
1911
Tekstiler
7000 Farlig
avfall
1600 Betong,
tegl og annet
byggavfall
1603-1604
Lett
forurensede/
forurensede
masser

1615 Gips

1811
Personbildekk

Annet avfall

Annet avfall

Utsortert i alt

9911
Restavfall

Totalt

Spesifiser annen avfallstype og oppgi mengde av hver avfallstype

Spesifiser annen behandling 

4.3 Hvor stor mengde fra husholdning ble levert til ombruk?
Levert til ombruk, tonn

1200 Papir, papp og kartong 



1300 Glass 

1700 Plast 

1400 Metall 

1500 EE- avfall 

1141-1149 Treavfall 

1911 Tekstil 

1600 Betong, tegl og annet byggavfall 

1603-1604 Lett forurensede/ forurensede masser 

1615 Gips 

1811 Bildekk 

1912 Møbler 

Totalt 

Spesifiser eventuell annet som gikk til ombruk, oppgi type og mengde 

4.4 Har du noen kommentar til rapporteringen på avfallsmengder?

5 Kontroll mot forrige år
2021 2022

Husholdningsavfall i alt

Kilo husholdningsavfall pr innbygger 0,00

Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling 0,00

Gjennomsnitt for hele landet, 2021 431 kg pr innbygger 

6 Plukkanalyser.
Skal bare fylles ut for kommuner som har gjennomført plukkanalyser og for kommuner som ikke er
med i et interkommunalt avfallsselskap.

Ble det gjennomført plukkanalyse i fjor?
 

Ja Nei

Hvor mange kilo restavfall fra henteordning ble analysert? 

Hvor mange kilo våtorganisk avfall fra henteordning ble analysert?
 

Prosentvis fordeling av avfall etter plukkanalyse
Materialinndelingen er hentet fra Avfall Norge sin rapport, "Veileder-plukkanalyser" (2015), hvor det er spesifisert
hva som inngår i hver kategori

Før opp prosentandeler for de forskjellige materialtypene:  Restavfall,
andel 

Våtorganisk avfall,
andel  

1. Matavfall i alt 

1a. Matavfall - nyttbart 

.... Frukt og grønt 

.... Brød og andre bakevarer 

.... Kjøtt 

.... Fisk 

.... Meieriprodukter 

.... Måltidsrester 

.... Annet  

1b. Matavfall - ikke nyttbart 

2. Komposterbart tørkepapir 

3. Planterester 

4. Sekker/poser til avfall 

5. Papir/papp 

6.1 Plastemballasje 

6.2 Annen plast 

7.1 Glassemballasje 

7.2 Annet glass 



8.1 Metallemballasje 

8.2 Annet metall 

9. Tekstiler 

10. Farlig avfall 

11. EE-avfall 

12. Annet avfall 

Sum - Skal bli 100 

7 Kommentarer og merknader

minutter

Oppgi den tiden det tok å fylle ut skjemaet (ta med tiden det tok å hente fram dataene)

Hva er ditt inntrykk av skjemaet (ting som er uklare, type opplysninger som innhentes, omfang,
utforming av skjemaet osv.)?


