
 

 
  

 

Drammen kommune 
v/ Monica Myrvold Berg 
 

Drammen, 26.5.2020 
Renovasjonsordning for hyttene i Drammen 
 

RfD har fått videresendt en e-post fra kommunestyrerepresentant Knut Gjerde, som stiller noen 
spørsmål til ordfører. Vi vil gjerne få bidra med informasjon om denne saken. Spørsmålene fra Gjerde 
står sitert i kursiv, med våre svar nedenfor.  
  

1.  Mener Ordføreren at det er riktig at hytteeierne (de fleste er bosatt i, og betaler allerede 
renovasjon i Drammen) skal betale for en tjeneste som RFD velger å plassere slik at den 
nærmest ikke vil bli brukt? 

  
SVAR: Plassering av avfallspunkter gjøres i samråd med kommune, grunneiere og hytteeiere. Målet er 
å finne plasseringer som er hensiktsmessig for hytteeierne, som kan plasseres med grunneiers 
tillatelse og som ligger langs vei som er kjørbar for renovasjonsbil. Stedet som det henvises til i dette 
konkrete tilfelle (Myrabakken) er en plassering som svært mange hytteeiere passerer på vei til og fra 
hytta. Dette forslaget kom fra en av hytteeierne i området, men vi vurderer fortsatt andre 
muligheter. Det vil bli satt opp flere avfallspunkter og alle hytteeiere kan fritt benytte det som er 
mest praktisk for dem. I tillegg kan hytteeierne bruke RfDs gjenvinningsstasjoner når dette er 
hensiktsmessig. RfD er løpende i dialog med kommune, grunneiere og hytteeiere om 
beholderplasseringer, og er åpne for innspill. Dette gjelder også i denne konkrete saken. 
  

2. Er det foretatt noen vurdering av lovligheten av dette?  
 

SVAR: De juridiske sider i saken er grundig beskrevet i en rapport som ble oversendt Drammen 
kommune i oktober 2019. For ordens skyld oversendes rapporten på nytt som vedlegg til dette brev.  
Muligheten for å vedta at hytter skal fritas fra renovasjonsordning har vært utredet og beskrives i 
rapporten. Konklusjonen er at dette verken er lovlig eller hensiktsmessig. Det er en lovpålagt 
oppgave å samle inn avfall fra fritidseiendommer og det er ikke anledning til å frita 
fritidseiendommer på generelt grunnlag. Det er derimot mulig å søke fritak på individuelt grunnlag, 
noe som også praktiseres og er beskrevet nærmere i retningslinjene.   
 

3. Mener Ordføreren at det er riktig at medlemmene i hytteeierforeningen skal være økonomisk 
ansvarlig for avfall som andre plasserer på anlegget? 
 

SVAR: Dette må bero på en misforståelse. Medlemmer i hytteeierforeningen skal ikke være 
økonomisk ansvarlig for hensatt avfall ved avfallsløsningen. RfD vil utføre rydding og vedlikehold som 
en del av renovasjonstjenesten, samt iverksette tiltak for å hindre at avfall hensettes ulovlig.  
  

4.  Er det foretatt noen vurdering av lovligheten av dette, og hva mener Ordføreren om de 
juridiske sidene ved dette? 
 

SVAR: Se svar på spørsmål 2 og 3.  



 

 

 
5. Er Ordføreren enig i at dette blir vurdert som en kamuflert hytteskatt? 

 

SVAR: Renovasjonsgebyr er ikke beskatning, men kostnadsdekning av en lovpålagt tjeneste som 
utføres til selvkost. I henhold til forurensningsloven skal eieren av en boenhet betale et gebyr som 
dekker kommunens kostnader. Det betales ett gebyr per boenhet, og både hus, leiligheter, hytter og 
ferieboliger er etter loven definert som boenheter.  
  

6. Hvem har bestemt at denne ordningen skal igangsettes? 
  
SVAR: Stortinget har gjennom forurensningsloven fastsatt at kommunene har plikt til å samle inn 
husholdningsavfall. Dette omfatter også avfall fra fritidseiendommer. 
 
Miljødirektoratet har i en egen veileder presisert at det er en lovpålagt oppgave for kommunene å 
samle inn avfall fra fritidseiendommer på lik linje med annet husholdningsavfall. Veilederen 
presiserer at alle fritidsboliger er gebyrpliktige, og at hytteeierne ikke kan unntas ordningen selv om 
de betaler renovasjonsgebyr for en annen eiendom i samme kommune. 
 
Kommunestyrene i Drammensregionen besluttet renovasjonsordning for fritidsboliger i 2017 
gjennom en nødvendig endring av renovasjonsforskriften, som tilfredsstiller lovens krav. 
 
Renovasjonsforskriften ble behandlet og vedtatt som bystyresak 115/17 i Drammen kommune, 
Kommunestyresak 45/17 i Nedre Eiker kommune og Kommunestyresak 22/17 i Svelvik kommune. 
Renovasjonsordning for fritidseiendommer beskrives allerede i den generelle bestemmelsen § 2.2: 
«Ordningen omfatter alle bebygde eiendommer der det kan oppstå husholdningsavfall, herunder 
fritidseiendommer». 
 
RfD har gjennom årlige eiermeldinger orientert eierkommunene om fremdriften i saken, og det 
fremgår av årets eiermelding at kommunens lovpålagte oppgave vil være oppfylt i løpet av 2020.  
Det har vært flere orienteringer om dette både i formannskap, representantskap og andre politiske 
utvalg. Saken ble siste gang behandlet på bystyremøte 18.6.2019 der rådmannen fremla sin vurdering 
som ble tatt til orientering.  
 
Dersom det er behov for ytterligere informasjon, bidrar RfD gjerne med dette. 
 
Med vennlig hilsen 
for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS 
 
 
Johan Remmen 
daglig leder 
 
Vedlegg: Epost fra Knut Gjerde 21.05.2020 

Statusrapport for Fremtidig hytterenovasjon i Nye Drammen kommune.  



 

 

 
Epost fra Knut Gjerde 21.05.2020, videresendt fra Drammen kommune til RfD: 
 

 


