
Notat revidering av renovasjonsforskrift i 
GLØR 
 

Etter at forskriften har vært ute på høring er det kun kommet et innspill med høringskommentarer. 

Dette kommer fra Sverre Karper, og er gjennomgått og kommentert under. Arbeidsgruppa har 

bestått av Torstein Hansen fra Øyer Kommune, Gunnhild Kveine fra Gausdal Kommune, Ragnhild 

Huso Oppsahl fra Lillehammer Kommune, samt Lars Helge Engmo, Ingar Husemoen og Elisabeth 

Haukaas Bjerke fra GLØR. Vi har gjennomgått de innspill som er kommet og vurdert om vi vil foreslå 

noen endringer etter at høringen er avsluttet.  

Det eneste vesentlige punkt vi foreslår å endre etter høringen er punkt 7 i vedlegg 2, som omhandler 

veglengder og antall abonnenter. Vi foreslår at avstanden beholdes slik den er i dagens forskrift, på 

600 meter (300 meter en vei). Videre har vi foreslått en ny formulering som klargjør hva som er 

ment, da det har vært mange misforståelser og uklarheter rundt hvordan det skal tolkes slik det står i 

gjeldende forskrift.  

Hvilke andre språklige justeringer vi har foreslått fremgår av vedlagte dokumenter som viser 

oppstilling av foreslåtte endringer.  

 

Kommentarer til høringsuttalelse fra Sverre Karper 
Nummerhenvisningen er relatert til påførte nummereringer i Karper sitt brev.  

1) Høringsforslaget til revidert forskrift for renovasjon ble bekjentgjort på vanlig måte ved 

annonser i lokalavisen, i tillegg til kommunenes og GLØRs hjemmesider.  

2) Ansvarsfordelingen mellom GLØR IKS, Kommunene, representantskapet og kommunestyrene 

er at de overordnede og prinsipielle retningslinjer for kommunal renovasjon er fastsatt i 

forskriften som vedtas i kommunestyrene. Praktisering og mere detaljert beskrivelse av 

løsninger, er lagt til vedleggene av forskriften. Representantskapet i GLØR (bestående av 6 

personer valgt av kommunestyrene, ordførerne i eierkommunene + 3 politisk valgte fra 

Lillehammer) kan vedta endringer i vedleggene. Dette fordi at mindre omlegginger og 

tilpasninger innenfor forskriftens rammer, skal kunne gjøres hyppigere enn det som er 

naturlig og hensiktsmessig for en forskriftsrevidering. Det skjer stadig endringer i 

sorteringsordninger, teknologi, regelverk, og behov hos eierkommunenes innbyggere innen 

renovasjon, noe som krever fleksibilitet og løpende justeringer.  

3) GLØR sendte også melding til Mattilsynet og kommuneoverlegen i Lillehammer, og gjorde 

dem oppmerksomme på at revideringen av forskriften var lagt ut på høring. Vi har ikke 

mottatt noen merknader fra noen av disse.  

4) Det er riktig å bruke kostnadsfordeling som Karper skriver, og det praktiseres full 

fraktutjevning mellom abonnentene i de tre eierkommuner. Arbeidsgruppa som har arbeidet 

med forslaget til revidert forskrift har vurdert forslag til endringen fra 600 til 500 meter, og 

kommet frem til at vi foreslår å ikke endre denne. Setningen er skrevet om for å tydeliggjøre 

hva som menes.  

5) Selvkostprinsippet ligger til grunn for kommunal renovasjon som GLØR utfører. Det 

innebærer at inntekter skal dekke kostnadene til renovasjon, og skal hverken gå med 



overskudd eller underskudd. Det er derfor et politisk valg gjort av eierne hvilke målsettinger, 

miljø- og tjenestestandard som skal utøves, og som danner rammer for GLØRs virksomhet. 

6) HMS for GLØRs renovatører har i de siste årene hatt stort fokus, etter flere ulykker og 

risikokartlegginger. Dette omfatter risiko både for GLØRs egne ansatte, og også for andre 

som ferdes på vegen sammen med GLØRs biler. Valg av løsninger og type biler er løpende en 

vurdering som både styret og administrasjonen i GLØR er opptatt av.  

7) Beskrivelse av vegstandard er ikke foreslått endret fra forrige forskrift. Den Den følger 

Statens vegvesens vegnormaler for lastebil (L) som gjelder for den type kjøring som GLØR har 

med sine biler. 

8) Sivilombudsmannen – innspill kommer fra Lillehammer Kommunes advokat, og fremlegges 

på styremøtet onsdag 29. mars 2017. 

9) Hensikten er å klargjøre, sikre likebehandling og forutsigbarhet, og gi klare retningslinjer og 

ansvarsforhold mellom GLØR og abonnentene. Hovedårsaken til revidering av forskriften 

denne gang er en økning i tjenestetilbudet til abonnentene, ved at det innføres en 

henteordning for glass- og metallemballasje. Dette mener vi for de aller fleste vil være en 

utvidet og bedre tjeneste enn i dag, hvor det er en bringeordning til returpunkter ved 

butikker. GLØR er enig i at det beste er å finne løsninger sammen med berørte parter, og 

mener det etter dette vi bestreber oss på å få til, selv om det selvsagt kan skje unntak og feil 

også hos oss. Det kan også forekomme at det ikke er mulig å oppnå enighet, og da kobles 

kommunen inn som har forvaltningsansvaret.  


