Om forsøpling i forurensningsloven
Disse paragrafene i forurensningsloven er relevante i arbeidet mot forsøpling.
Kapittel 5 Om avfall
§ 27a. (andre definisjoner)
Med husholdningsavfall menes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som
inventar og lignende.
Med næringsavfall menes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.
Med spesialavfall menes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet
husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig
forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.
Med gjenvinning menes ethvert tiltak der hovedresultatet er at avfall kommer til nytte ved å erstatte
materialer som ellers ville blitt brukt, eller at avfall har blitt forberedt til dette.

§ 28. (forbud mot forsøpling)
Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller
være til skade eller ulempe for miljøet.
Første ledd er ikke til hinder for at avfall blir tatt hånd om på opplagsplass eller i behandlingsanlegg
med tillatelse etter § 29 eller for at avfall blir levert dit.
Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding.

§ 30. Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.
Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift
eller i det enkelte tilfellet pålegge kommunene å innføre ordninger for sortering av avfallet. Et slikt
pålegg må baseres på en samlet vurdering av kostnadene dette vil innebære i forhold til de
miljøfordeler som oppnås.
Kommunen kan gi forskrifter om at den kommunale innsamling bare skal gjelde i tettbygd strøk, at
visse slag husholdningsavfall skal holdes utenfor den kommunale innsamling, og at visse slag avfall
skal holdes adskilt. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale
innsamling.
Kommunen kan gi forskrifter som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk
oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall. Uten kommunens samtykke må ingen
samle inn husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved forskrift eller
enkeltvedtak bestemme at kommunens samtykke ikke er nødvendig.

§ 32. Håndtering av næringsavfall
Den som produserer næringsavfall, skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller
gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opphører å være avfall eller på annen måte kommer til
nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Annen disponering av avfall fra fiske,
jordbruk og skogbruk mv. er likevel tillatt, såfremt forurensningen dette kan medføre omfattes av § 8
første ledd nr. 1.
Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller gjøre unntak ved enkeltvedtak eller forskrift fra
første ledd første punktum på nærmere fastsatte vilkår.
Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle pålegge produsenten å levere
næringsavfall til kommunalt avfallsanlegg. Bestemmelsen i § 31 annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 32 a. Mottaksanlegg for avfall fra skip
Forurensningsmyndigheten kan gi forskrifter om etablering og drift av mottaksanlegg i land for avfall
og lasterester fra skip. Forurensningsmyndigheten kan herunder pålegge den enkelte kommune,
havnemyndighet, havneeier eller andre å sørge for at det finnes tilstrekkelige leveringsmuligheter og
gi bestemmelser om videre transport og disponering av mottatt avfall.
Forurensningsmyndigheten kan gi forskrifter om betaling av gebyr ved anløp i havn med
mottaksanlegg og betaling av gebyr for levering av avfall og lasterester i havn.

§ 34. (avfallsgebyr)
Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder
innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut
dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For
avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter §§ 29, 30 eller 31 må
gebyret ikke overstige kommunens kostnader.
Kommunene bør fastsette differensierte gebyrer, der dette vil kunne bidra til avfallsreduksjon og økt
gjenvinning. Forurensningsmyndigheten kan fastsette forskrifter om beregning av gebyrene.
Avfallshåndtering etter § 35 omfattes ikke av denne bestemmelsen.
Gebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av ordning for innsamling av avfall eller
tømming av slamavskiller, privet m.v. etter loven her. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år
eller mer, skal likevel festeren svare gebyret om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren
har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.
Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1.
Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov
6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane §§ 26 og 27 tilsvarende.

§ 35. (avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.)
Den som driver dagligvarehandel, bensinstasjon, kiosk og liknende utsalgssted skal sørge for
oppsetting av avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet og tømming av disse. Den som driver
leirplass eller annet turistanlegg har også plikt til å sette opp og tømme avfallsbeholdere. Den som
driver virksomhet nevnt i første og annet punktum skal forøvrig foreta nødvendig opprydding i
området.
Kommunen skal sørge for oppsetting og tømming av avfallsbeholdere på utfartssteder og andre
sterkt besøkte offentlig steder hvor det må regnes med at avfall vil bli gjensatt. I tilknytning til
tømming skal det foretas rimelig opprydding i området. Kommunens plikt etter dette ledd gjelder
ikke dersom noen annen har plikt etter første ledd eller § 36.
Arrangør av tilstelning eller stevne skal sørge for nødvendig opprydding etterpå så langt dette ikke
påhviler den som driver virksomhet som nevnt i første ledd.
Kommunen kan i det enkelte tilfelle gi de pålegg som er nødvendige til gjennomføring av reglene i
første og tredje ledd.

§ 36. (avfall langs offentlige veger m.v.)
Vegstyresmakten skal sørge for oppsetting og tømming av avfallsbeholdere langs offentlige veger
utenfor tettbygd strøk hvor de vegfarende erfaringsmessig etterlater seg avfall. Beholderne skal
plasseres slik at de er forenlige med trafikksikkerheten. I tilknytning til tømming skal
vegstyresmakten foreta nødvendig opprydding innenfor vegens eiendomsgrenser så langt dette ikke
påhviler noen etter § 35 første og tredje ledd.
Forurensningsmyndigheten kan ved forskrift eller i det enkelt tilfelle fastsette at vegholderen skal
sørge for toalett for de vegfarende dersom det ellers vil oppstå utilfredsstillende forhold.

§ 37. (pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding)
Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med § 28,
skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter som noen har
hatt til fjerning eller opprydding. Slikt pålegg kan også gis overfor den som har overtrådt § 35 første
eller tredje ledd dersom dette har ført til at avfallet er blitt spredd.
Forurensningsmyndigheten kan også gi pålegg om opprydding og fjerning til den som var eier av
motorkjøretøy, skip, fly eller annen liknende større gjenstand, da det ble etterlatt i strid med § 28
eller som er eier når pålegget gis.
Har noen bedt kommunen gi pålegg om opprydning eller betaling av utgifter etter første eller annet
ledd, er avgjørelsen enkeltvedtak også om pålegg ikke blir gitt.

