
GEBYRFORSKRIFT FOR HUSHALDNINGS- OG FRITIDSRENOVASJON 2021 

NORDFJORD MILJØVERK 
 
 
Vedteke av kommunestyra: 

• Sak 089/20   Bremanger kommune   

• Sak 096/20   Gloppen kommune 

• Sak 180/20   Kinn kommune 

• Sak 20/199   Stad kommune 

• Sak 213/20   Stryn kommune 
 
 

* * * 
 
I samsvar med Forureiningslova § 34 og Forvaltningslova § 37  gjeld følgjande abonnementsystem for 
Nordfjord Miljøverk frå 1.1.2021.  Prisane i parentes er eks. mva. 

 
1.  STANDARDABONNEMENT 
  

I dette abonnementet inngår fire 140 l behaldarar 
Henting av våtorganisk avfall kvar 2. veke 
Henting av restavfall kvar 4. veke 
Henting av returpapir/plast kvar 4. veke 
Henting av glas og metall kvar 12. veke                                            
 
Pris pr. abonnement pr. år.                                  kr. 4.219,- (3.375,20) 

 
 
2.  STANDARD MED FRÅDRAG - ENSLEG 

 
I dette abonnementet inngår fire 140 l behaldarar 
Husstandsstorleik 1 person 
Henting av våtorganisk avfall kvar 2. veke 
Henting av restavfall kvar 4. veke 
Henting av returpapir/plast kvar 4. veke  
Henting av glas og metall kvar 12. veke                                           
 
Pris pr. abonnement pr. år                              kr. 3.429,- (2.743,20) 

 
 
3.  RABATTORDNINGAR  
   

A) HEIMEKOMPOSTERING:  
Krav for komposteringsrabatt på renovasjonsgebyret er godkjent varmkompostbinge som er i drift 
heile året og skriftleg avtale med NoMil. Abonnentar som delar dunkar og som har felles  
heimekompostering, vil begge få fullt frådrag. Abonnentar som har kompostavtale kan kostnadsfritt 
hente ein sekk kompoststrø pr. år på næraste gjenbruksstasjon.   
NoMil gjev eit tilskot til kjøp av kompostbinge på 25% av prisen, maksimum kr 500,-. 

 
Fråtrekk for kompost, standard:    kr. 1.081,- (864,80) 
Fråtrekk for kompost, einpersonshushald                 kr.    751,- (600,80) 

 
B) RABATT FOR DELING:                                                     kr.    791,- (632,80) 
 
C) RABATT FOR ENSLIG (einpersonhushald)            kr.    791,- (632,80) 



 
4.  FRITIDSABONNEMENT 
 

Dette er abonnement for fritidseigedomar som er i bruk mindre enn 4 månader pr. år. Ingen kan ha 
fast bustadadresse ved fritidseigedomen.  Denne abonnementtypen har ikkje eigne dunkar.   
Det er sett ut konteinarar i alle kommunane, og abonnentane fraktar avfallet til næraste 
hyttekonteinar med små innkastluker berekna ordinære bæreposar.   
 
Gebyr er delt inn i følgjande tre kategoriar: 

▪ høg sats   (50% av standard gebyr) 
▪ middels sats  (30% av standard gebyr) 
▪ låg sats   (10% av standard gebyr) 

 
Gebyret gjev fritidsabonnentane rett til levering av hushaldningsavfall i hyttekonteinarar.   

 
 
5. PRIS FOR KVAR FRAKSJON OG DUNKSTORLEIK 
 
      Abonnentar kan kombinere ulike storleikar på dunkar og fordelt på ulike fraksjonar. 
      Dunkstorleik og fraksjon vert då prisa slik: 
 

Restavfallsbehaldar:   140 l     kr.  1.394,-     (1.115,20)  
240 l     kr.  1.915,-    (1.532,00) 
660 l    kr.  4.104,-     (3.283,20)  
 

Henting kvar 4. veke. Større behaldarar etter nærare avtale. 
 
Returpapirbehaldar:    140 l     kr.  1.072,-       (857,60)  
    240 l    kr.  1.359,-    (1.087,20) 
                                        660 l      kr.  2.579,-     (2.063,20)     
     
Henting kvar 4. veke.  Større behaldarar etter nærare avtale. 
Styret  får fullmakt til å fastsetje prisen på større behaldarar/konteinarar.  
 
Våtorganisk avfallsbehaldar:  140L                         kr.  1.753,- (1.402,40) 
Henting kvar 2. veke. 
(det er ikkje høve til større behaldar)  
 
Konteinar for glas og metall:  140 L        kr.        91,-      (72,80)  
Henting kvar 12. veke (det er ikkje høve til større behaldar)  
 
      

6.  DELING 
 
Abonnentar kan gå saman om felles behaldarar, og dermed få redusert gebyr.  Krav for å inngå 
delingsavtale er at eigedomane er naboar, eller ligg innanfor rimeleg avstand (300-500 m). 
Hovudregelen er at dersom ein skal ha fråtrekk for kompost samstundes som ein delar, er det eit 
krav at begge abonnentane komposterer.  Ved deling av behaldarar kan det ikkje delast mellom så 
mange bueiningar at volumet vert for lite i høve til behovet. Dette vert vurdert av NoMil i kvart 
tilfelle. 
 
 

7.   ½-ÅRSABONNEMENT 
 

For abonnentar med avgrensa bruk gjennom året, utleigehytter, campingplassar, hotell som er i bruk 



 inntil 6 månader kvart år. Her  kan det inngå  behaldarar med varierande storleik som vert tømd i 
ordinære henterutinar. Renovasjon skal gjennomførast halve året (mai – okt.).  Pris:  50% av prisane 
som går fram i punkt 5. 
 
 

8.  FORSAMLINGSHUS 
 
      NoMil tilbyr renovasjonsordning for forsamlingshus etter nærare avtale.    
 
  
9.  KJØP AV ENKELTSEKKER 
 

Enkeltsekkar til restavfall  kan kjøpast ved gjenbruksstasjonane.  
Prisen pr. sekk skal dekke inn henting og behandling.  
   
Pris for enkeltsekk:       kr.  113,-   (  90,40) 
Pris for 1 rull á 10 sekkar:      kr.  977,-   (781,60) 
 

 
10. INN- OG UTLEVERING AV DUNKAR - ENDRINGAR: 
  

Gebyr ved utlevering/henting av behaldar ved endring av abonnement,  
 
Pris pr. behaldar (140 liter og 240 liter):   kr.   329,-  (263,20) 
   (660 liter og 1000 liter)   kr.   495,-  (396,00)  
    
Det er ikkje gebyr for utlevering/henting ved start og avslutting av abonnement. 
 
 

11. BETALINGSREGLAR,  JUSTERING M.V. 
 

Gebyret skal årleg vedtakast av kommunestyra i medlemskommunane.  
Gebyret skal betalast frå og med fyrste heile månad etter at abonnementet er teke i bruk. 
 
Ved nybygg skal renovasjonsgebyret betalast frå og med fyrste heile månad etter at innflytting skjer 
eller frå bruksløyve/ferdigattest kan gjevast. 
Gebyret skal innkrevjast av NoMil og kan  betalast i to terminar årleg. Gebyret vert rekna fullt ut for 
husvære som vert brukt meir enn 6 månader kvart år. Eigar av gards-/bruksnummeret er ansvarleg 
for abonnementet.  
Fakturagebyr kr. 70,- inkl. mva vert belasta ved utsending av faktura/avtalegiro. 
Ved for sein betaling vil abonnentane få tilsendt purring/betalingsoppmoding frå eksternt 
innkrevjingsselskap belasta med purregebyr og rente. 
 

 
12. GEBYR FOR LEVERING AV AVFALL TIL NOMIL SENTRALMOTTAK  
 

Gebyret vert fastsett av styret i NoMil på bakgrunn av vekt/volum og avfalls gruppe.  
Det skal minimum vere kostnadsdekning. 
 
 

13. GEBYR FOR NÆRINGSABONNEMENT 
 

Gebyret vert fastsett av styret i NoMil på bakgrunn av dunkstorleik og fraksjon.  
Det skal minimum vere kostnadsdekning. 


