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Rådmannens forslag til vedtak: 

 

· Indre Østfold kommune vedtar å innføre fritak, etter godkjent søknad, for levering av avfall 
fra ideelle organisasjoner i kommunen som er registrert i Frivillighetsregisteret, begrenset 
oppad til 500 kg pr. år for den enkelte organisasjon. 

· Administrasjonen utarbeider prosedyre og søknadsskjema for dette.  

 
Samfunnsutvalget i sak 024/21, 11.03.2021 
 
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Samfunnsutvalget - Vedtak: 
 

· Indre Østfold kommune vedtar å innføre fritak, etter godkjent søknad, for levering av avfall 
fra ideelle organisasjoner i kommunen som er registrert i Frivillighetsregisteret, begrenset 
oppad til 500 kg pr. år for den enkelte organisasjon. 

· Administrasjonen utarbeider prosedyre og søknadsskjema for dette.  
 

 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
Mange av de ideelle organisasjonene bidrar til et godt miljøarbeid, med ombruk av klær, interiør og 



 
 
småmøbler etc. I tillegg bidrar de til sosial inkludering av frivillige og midler til humanitære aktiviteter 
i Indre Østfold kommune. 

Driften er basert kun på frivillig ulønnet arbeid og varer som selges er donerte fra givere i Indre 
Østfold kommune. 

Av donasjoner/varer som mottas er det en del av dette som ikke egner seg for salg, eller at det ikke 
blir solgt etter en tid. 

Avfallshåndtering er en stor del av det å drive denne type aktivitet og en stor kostnad når avfall må 
leveres og betales etter gjeldende satser i Indre Østfold kommune. 

Kostnaden ved å levere avfallet fra driften spiser opp mye av det overskuddet som ellers ville gått til 
andre humanitære tiltak og aktiviteter. 

 
Aktuelle planer, vedtak og dokumenter: 
Gjeldende forskrift «Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall og for avfallsgebyr, Indre 
Østfold kommune, Viken» gir ikke mulighet for å gi denne type fritak for de ideelle organisasjonene. 

Skal dette kunne tilbys må det vedtas politisk. 

 
Alternative løsningsmuligheter/politisk handlingsrom: 
Indre Østfold kommune bør være opptatt av gjenbruk.  

Ideelle organisasjoner utøver godt miljøarbeid som bidrar til reduksjon av avfall og økt ombruk. 

Indre Østfold kommune bør derfor legge til rette for at de ideelle organisasjonene tilbys gratis 
levering av overskuddsvarer/rester/avfall fra disse aktivitetene. 

Fritak for levering for de ideelle organisasjonene kan løses ved at de må søke kommunen om dette.  

En prosedyre for dette vil da utarbeides slik at søknadsprosessen blir så enkel og oversiktlig som 

mulig. Det bør settes et øvre tak på årlig fritaks mengde, f.eks. 500 kg pr. år for hver organisasjon. 

Videre må organisasjonen ha tilholdssted i kommunen, søknaden må inneholde beskrivelse av 
avfallet som skal leveres og det vil ikke være tillatt å levere smittefarlig avfall, radioaktivt avfall, 
matavfall eller farlig avfall. Det vil være et krav om at avfallet blir levert sortert og synlig 
(gjennomsiktige sekker). 

Søker må være registret i frivillighetsregisteret. 
 
Vurderinger i forhold til FN`s bærekraftmål: 
Mål nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon 
 



 
 
Vurdering av gevinster og økonomiske konsekvenser: 
Det vil være en miljøgevinst at bruktbutikker bidrar med i kommunen. 

Innføringen av et slikt fritak vil gi noe reduksjon i inntekter for IØR, men denne reduksjonen vurderes 
til å være marginal.   

 
Rådmannens vurderinger: 

Rådmannen vurderer at de ideelle organisasjoner som f.eks. loppemarkeder og bruktbutikker utøver 
godt miljøarbeid som bidrar til reduksjon av avfall og økt ombruk. 

Indre Østfold kommune bør derfor legge til rette for at de ideelle organisasjonene tilbys gratis 
levering av overskuddsvarer/rester/avfall fra disse aktivitetene. 
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