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REVIDERT FORSKRIFT FOR KOMMUNAL RENOVASJON FOR HUSHOLDNINGER OG 
FRITIDSBOLIGER I GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER  
 
 
Vedlegg: 

- Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsbeboliger i Gausdal, 
Lillehammer og Øyer 

- Vedlegg 2: Veileder til forskrift for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og 
Øyer kommuner 

- Oppstilling som viser endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med 
forskriften fra 2014 

- Oppstilling som viser endringene i Vedlegg 2 sammenlignet med gjeldene vedlegg    
- Kommentarer til innkommet merknad i høringen 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Vedlegg 1: Notat definisjon boenhet av 09.06.04 
- Vedlegg 3a: Symmetrisk og asymmetrisk vendesløyfe 
- Vedlegg 3b: Vendehammer i blindveg og gjennomgående veg 
- Referat fra styremøtet i GLØR IKS den 29. mars 2017 med saksutredning og 

innstilling til kommunestyrene 
 
Sammendrag: 
Styret i GLØR IKS gjorde følgende vedtak i sitt møte den 29. mars: «Styret vedtar forslaget 
til revidert forskrift for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner og 
at dette oversendes til kommunene for endelig vedtak i kommunestyrene». 
Den viktigste grunn for revisjonen av forskriften nå er å legge forholdene til rette for at 
husholdningene kan kildesortere glass- og metallemballasje hjemme i egen dunk. 
Rådmannen i Øyer tilrår at forskriften vedtas i Øyer kommune. 
 
Saksutredning: 
Forslaget til forskriften er utarbeidet av en administrativ arbeidsgruppe med 
representanter fra de tre kommunene og GLØR. I tillegg til å legge forholdene til rette for 
at det kan kildesorteres på glass- og metallemballasje, har det også vært mindre justeringer 
av annet innhold i forskriften. Se eget vedlegg om dette. 
Forslag til forskrift har ligget ute til høring fra 1. januar til 1. mars i 2017, og det kom inn ett 
innspill under høringen.  
 
Vurdering: 
Innspillet til høring omfattet flere punkt som er kommentert i eget notat, men det 
vesentligste punktet er punkt 7 i vedlegg 2 som omhandler veglengder og antall 
abonnenter. Etter ny vurdering går arbeidsgruppen inn for at den tidligere ordningen 



beholdes, dvs en avstand på 600 m tur/retur og 3 abonnenter for at GLØR kjører 
stikkvegen. 
Revidering av forskriften er tilpasset gjeldene lover og forskrifter for kommunal renovasjon 
og gir grunnlag for en rettferdig og lik behandling av abonnentene i hele GLØR-regionen. 
Forskriften gir også muligheter for differensiering og fortsatt stimulering til kildesortering. 
Den reviderte forskriften er utarbeidet med et overordnet dokument (Forskriften) og med 
to vedlegg som beskriver de praktiske forholdene ved renovasjonstjenesten. Ved senere 
revideringer kan vedleggene endres uten at selve forskriften trenger å endres. Dette er en 
mer praktisk måte å være à jour på de praktiske forholdene vedrørende utførelsen av 
renovasjonsordningen.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, 
Lillehammer og Øyer kommuner vedtas. 
Den reviderte forskriften skal gjelde fra 1. juli 2017 og den erstatter forskriften fra 1. juli 
2014. 
GLØR IKS tar ansvar for nødvendig kunngjøring av den nye forskriften. 
 
 
 
Ådne Bakke Torstein Hansen 
Rådmann 


