
21C. Hushaldsavfall i interkommunal renovasjon 2022

1 Utfylling av kontaktinfomasjon for selskapet og skjemaansvarleg
IKASnr  Selskapets navn  Bedriftens org.nr 

Selskapets adresse  Postnr  Postnr 

Namnet på den skjemaansvarlege  Stilling  E-postadressa til den
skjemaansvarlege  Tlf nr 

Kontrollar og feilmeldingar 
Det er mange logiske kontrollar i skjemaet.
Dersom du har skrive inn eit tal som
openberra er feil, eller dersom tal ikkje er fylt
ut, vil det dukke opp ei feilmelding når
skjemautfyllinga blir kontrollert.
Desse feilmeldingane er av 3 typer: 

1. KRITISK FEIL/MANGEL: Dette er feil eller
manglar som MÅ rettast opp.
Du får IKKJE sendt inn skjema før du har
retta feilen 

Raud
skrift 

2. ALVORLEG FEIL/MANGEL:Det er manglar
eller feil som vi ber kommunen om å rette
opp eller vurdere på nytt. Du kan likevel få
sendt inn skjema utan å rette opp. 

Oker
skrift 

ADVARSEL OM FEIL/MANGEL: Det er
sannsynleg at det er oppstått feil eller
manglar ved utfyllinga. Dette vurderer vi som
mindre alvorleg, sjølv om vi ønskjer komplett
utfylling.
Du kan sende inn skjema utan å rette opp. 

Blå
skrift 

Informasjon om rettleiing til skjema
Spørsmåla er nærare forklart i rettleiinga til skjema. Rettleiinga hentast fram ved å trykke på i- knappen øvst på
denne sida, ved sidan av tittel på skjema.
I tillegg er der infoknappar, markert ved i, ved sidan av nokre av spørsmåla, som gir utfyllande forklaring på kva
som skal fyllast ut.  

2 Medlemskommunar
Er det feil i opplysningane om medlemskommunane? Skriv inn korrekte opplysningar

2.1
Kommunenamn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Har du gjort endringar i opplysningar om medlemskommunane? Ja Nei

3

Avfall frå hushald og næring



3.1

a) Kor mange tonn restavfall vart eksportert til
utlandet (uavhengig av behandlingsmåte)?

 

b) Vart avfall frå hushald og næring samla inn
saman i henteordninga?
 

Ja Nei

c) Vart avfall frå hushald og næring levert
saman på gjenvinningsstasjon?
 

Ja Nei

Hvis ja -->
 

Rapporter samla mengd avfall frå hushald og næring, per
avfallstype og behandling, og deretter oppgje totalt
hushaldsavfall
 

Hvis nei -->
 

Rapporter mengd avfall frå hushalda 

3.2

Henteordning: Kor mange tonn avfall frå hushald og næring blei samla inn, etter avfallstype og behandlingsmåte?

OBS! Rapporter brutto mengder som vert levert frå anlegget, før eventuelle korreksjonar vert gjort. Sjølv om det er signifikante tap for enkelte
fraksjonar før det faktisk går inn i ein behandlingsprosess, så ønskjer vi altså ikkje at det vert tatt omsyn til dette ved rapporteringa.

Totalt
hushald +
næring

Levert til
material-
gjenvinning

Levert til
kompostering

Levert til
biogass-
produksjon

Levert til
forbrenning
med
energiutnytting

Levert til
deponi

Levert til
anna
behandling

Totalt
hushaldsavfall

Totalt
næringsavfall

1200 Papir,
papp og
kartong

1300 Glas

1700 Plast

1400
Metall
1500
EE-avfall
1111 Mat
og anna
våtorganisk
1131
Hageavfall
1911
Tekstil
7000
Farleg
avfall

Utsortert i
alt

9911
Restavfall

Totalt

3.3

Spesifiser anna behandling
 

 

3.4

Gjenvinningsstasjon: Kor mange tonn avfall frå hushald og næring vart samla inn, etter avfallstype og behandlingsmåte?

OBS! Rapporter brutto mengder som vert levert frå anlegget, før eventuelle korreksjonar vert gjort. Sjølv om det er signifikante tap for enkelte
fraksjonar før det faktisk går inn i ein behandlingsprosess, så ønskjer vi altså ikkje at det vert tatt omsyn til dette ved rapporteringa.



Totalt
hushald +
næring

Levert til
material-
gjenvinning

Levert til
kompostering

Levert til
biogass-
produksjon

Levert til
forbrenning
med
energiutnytting

Levert til
deponi

Levert til
anna
behandling

Totalt
hushaldsavfall

Totalt
næringsavfall

1200 Papir,
papp og
kartong

1300 Glas

1700 Plast

1400 Metall

1500
EE-avfall
1141 - 1149
Treavfall
1131
Hageavfall

1911 Tekstil

7000 Farleg
avfall
1600 Betong,
tegl og anna
byggeavfall
1603-1604
Lett
forureina/
forureina
massar

1615 Gips

1811
Personbildekk

Anna avfall

Anna avfall

Utsortert i alt

9911
Restavfall

Totalt

3.5
Spesifiser "Anna avfall", og oppgje mengda av kvar avfallstype

Spesifiser anna behandling 

 

3.6
Kor stor mengd frå hushalda gjekk til ombruk?

Levert til ombruk, tonn

1200 Papir, papp og kartong 

1300 Glas 

1700 Plast 

1400 Metall 

1500 EE- avfall 

1141 - 1149 Treavfall 

1911 Tekstil 

1600 Betong, tegl og anna byggavfall 

1603-1604 Lett forureina/ forurenina massar 

1615 Gips 

1811 Bildekk 

1912 Møblar 

Totalt 

Spesifiser eventuell anna som gjekk til ombruk, oppgje type og mengd 



3.7
Har du nokre kommentarar til rapporteringa på avfallsmengder?

4 Kontroll mot førre året

Tal for indikatorane kan avvike noko frå dei endelege talane ved publisering fordi innbyggjartalet kan bli justert,
og berekningane i skjemaet er noko forenkla.

2021 2022

Hushaldsavfall i alt

Kilo hushaldsavfall pr innbyggjar 0,00

Prosentandel levert til materialgjenvinning medrekna biologisk
behandling 0,00

Gjennomsnitt for heile landet, 2021 431 kg pr innbyggjar 

5
Plukkanalysar.
Gjeld berre for selskap/kommunar som har gjennomført plukkanalysar

Vart det gjennomført plukkanalyse i fjor?
 

Ja Nei

Kor mykje restavfall frå henteordning vert analysert? 

Kor mykje våtorganisk avfall frå henteordning vert analysert? 

Prosentvis fordeling av avfall etter plukkanalyse
Materialinndelinga er henta frå Avfall Norge sin rapport, "Veileder-plukkanalyser" (2015), kor det er spesifisert
kva som inngår i kvar kategori
Før opp delen i prosent for dei ulike materiala:  Restavfall, del  Våtorganisk avfall, del 

1. Matavfall i alt 

1a. Matavfall - nyttbart 

.... Frukt og grønt 

.... Brød og andre bakevarar 

.... Kjøt 

.... Fisk 

.... Meieriprodukter 

.... Måltidsrestar 

.... Anna 

1b. Matavfall - ikkje nyttbart 

2. Komposterbart tørkepapir 

3. Planterestar 

4. Sekker/poser til avfall 

5. Papir/papp 

6.1 Plastemballasje 

6.2 Anna plast 

7.1 Glasemballasje 

7.2 Anna glas 

8.1 Metallemballasje 

8.2 Anna metall 

9. Tekstilar 

10. Farleg avfall 

11. EE-avfall 

12. Anna avfall 

Sum. Skal vere 100 

6 Kommentarar og tilleggsopplysningar

6.1

Oppgje den tida det tok å fylle ut skjemaet (ta med tida det tok å hente fram data) (minuttar)



6.2
Kva er inntrykket ditt av skjemaet (ting som er uklare, type opplysningar som vert henta inn, omfang, utforming
av skjemaet osv.)?


