PRESSEMELDING:

Omlegging av renovasjonsgebyrene i Porsgrunn, Siljan og Skien
Nå blir regningen fordelt på alle. Alle registrerte boenheter får i 2019 sitt eget
renovasjonsabonnement.
Fra og med 01.01.2019 innføres det standardgebyr for alle registrerte boenheter i disse tre
kommunene.
Omleggingen er et resultat av at renovasjonsordningene over tid har endret seg. Dagens gebyrmodell
er tett knyttet opp mot volum på utplassert restavfallsbeholder i husstandene, ikke mot
renovasjonstjenestene i sin helhet.
Det handler ikke lenger bare om hvor mye restavfall som er i den sorte dunken. Det stilles blant
annet større krav til ombruk og materialgjenvinning, klima- og miljøvennlige anskaffelser, bærekraftig
innsamling og bedre tjenester ut til abonnentene. Denne kostnaden må derfor fordeles på alle,
uavhengig av mengde avfall på nåværende tidspunkt.
En ny gebyrmodell vil derfor gi en noe mer rettferdig fordeling av gebyret mellom ulike boliger, uttak
av renovasjonstjenester, og ta høyde for at en boenhet gjennom livsløpet har varierende mengde
avfall med hensyn til demografi.
Renovasjonsgebyret er beregnet ut ifra en modell, der alle boenheter vil få ett standardabonnement
hver. For mange vil det gi et lavere renovasjonsgebyr, siden kostnaden er delt på flere. Men
endringene vil også gi noe økt gebyr for boligtyper som borettslag, sameier, bolig med utleiedel og
andre som har delt beholder.
Standardabonnementet innbefatter:
 egen eller delt beholder for restavfall, matavfall og plastemballasje
 egen eller delt beholder for papp og papir
 egen eller delt beholder for glass og metallemballasje
 «innebeholder» til papir og farlig avfall
 kurv til matavfall
 blå og grønne poser
 bytte av beholder
 ettersortering/optisk sortering av avfallet
 behandling av avfallet
 gjenvinningsstasjoner
 administrasjon og drift av alle renovasjonstjenestene
En bolig kan inneholde flere boenheter. Opplysninger om antall boenheter hentes fra Matrikkelen,
som er Norges offisielle eiendomsregister.

Kontaktinformasjon:
Anne Berit Steinseth, daglig leder i Renovasjon i Grenland
E-post: anne.berit.steinseth@rig.no
Telefon: 35 10 10 16 / Mobil: 415 415 04

Se hovedplan for renovasjonstjenester i Grenlandskommunene 2018-2030
https://rig.no/hovedplan-for-renovasjonstjenester-i-grenlandskommunene

