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Juridisk utgangspunkt

«Uten kommunens samtykke må 
ingen samle inn husholdningsavfall. 
Forurensningsmyndigheten kan i 
særlige tilfeller ved forskrift eller 
enkeltvedtak bestemme at 
kommunens samtykke ikke er 
nødvendig.» 

(Forurensningsloven § 30)



Bakgrunn og hva som har skjedd

▪Norsk Industri har foreslått å innføre en forskrift om at 
samtykke ikke er nødvendig ved private aktørers 
innsamling av husholdningsavfall gjennom containerutleie

▪Energi- og miljøkomitéen har gitt sin tilslutning

▪Miljødirektoratet fikk november 2016 i oppdrag av Klima- 
og miljødepartementet å utrede en slik forskrift

▪Vi leverte vårt svar til departementet 29.06.2017

▪Departementet vurderer nå videre oppfølging i saken 



Situasjonsbeskrivelse – hvem gjør hva

Kommunen

Private aktører

Husholdninger



Utfordringer – lav materialgjenvinning (1)

▪Mepex Consult anslår at det samles inn 230.000 tonn 
husholdningsavfall pr. år ved utleie av containere mv.

▪Ca.10 % av husholdningsavfallet kommunen samler inn

▪Andelen til materialgjenvinning utgjør bare ca. 10-20 %

▪Det er nødvendig å øke denne andelen for å nå EUs mål 
for materialgjenvinning i rammedirektivet om avfall

▪Mepex anslår at andelen kan økes til 45-50 % fram mot 
2025-2030. Krever ambisiøse virkemidler



Utfordringer – lav materialgjenvinning (2)

▪En rekke virkemidler er foreslått i vårt brev til Klima- og 
miljødepartementet av 02.12.2016 om overordnede tiltak 
for å øke materialgjenvinningen av avfall

▪Virkemidlene vil kunne innrettes slik at private aktørers 
innsamling av husholdningsavfall også omfattes

▪Dette gjelder særlig krav i forskrift om utsortering og 
materialgjenvinning av avfallet



Andre utfordringer

▪Husholdningsavfall innsamlet av private aktører inngår 
ikke i den offisielle statistikken fra SSB

▪Deler av innsamlingen er uregistrert og uformell. Vi ser 
ikke bort ifra at enkelte useriøse aktører håndterer 
avfallet ulovlig, noe som kan gi økt forurensning

▪Det har vært uttrykt bekymring for at private aktørers 
innsamling kan redusere kommunens mulighet for 
økonomisk og rasjonell drift av egne avfallsanlegg



Forskrift om at samtykke ikke er nødvendig

▪Vil gjøre det vanskelig for myndighetene å ha oversikt 
over aktører som samler inn husholdningsavfall

▪Dette er uheldig når nye krav til materialgjenvinning skal 
innføres og etterlevelsen skal følges opp

▪Vil også være en ulempe i forhold til utfordringene med 
ulovlig avfallshåndtering



Juridisk utgangspunkt

«Uten kommunens samtykke må 
ingen samle inn husholdningsavfall. 
Forurensningsmyndigheten kan i 
særlige tilfeller ved forskrift eller 
enkeltvedtak bestemme at 
kommunens samtykke ikke er 
nødvendig.» 

(Forurensningsloven § 30)



Forskrift om at samtykke ikke er nødvendig

▪Vil gjøre det vanskelig for myndighetene å ha oversikt 
over aktører som samler inn husholdningsavfall

▪Dette er uheldig når nye krav til materialgjenvinning skal 
innføres og etterlevelsen skal følges opp

▪Vil også være en ulempe i forhold til utfordringene med 
ulovlig avfallshåndtering

▪Vi mener at det ikke foreligger et særlig tilfelle slik det 
forutsettes i forurensningsloven for at en forskrift skal 
kunne innføres. Loven må i så fall endres



Videreføring av samtykkeordningen (1)

▪Vil gi myndighetene god oversikt over private aktører som 
samler inn husholdningsavfall

▪Samtidig kan kommunen stille betingelser til aktørene, 
herunder krav til materialgjenvinning

▪Statlig forskrift om utsortering og materialgjenvinning vil 
kunne rettes til kommunen

▪Kommunen kan få samlet ansvar for materialgjenvinningen 
av alt husholdningsavfall, enten det samles inn av private 
aktører eller kommunen selv



Videreføring av samtykkeordningen (2)

▪Samtykkeordningen vil også bidra til å redusere risikoen 
for ulovlig avfallshåndtering

▪Vi kjenner til at det på kommunal side arbeides med 
praktiseringen av samtykkeordningen

▪Vi har ikke tatt stilling til dette konkrete arbeidet, men 
mener at kommunene må gjøre en mer helhetlig og 
tydelig oppfølging av dagens krav til samtykke enn det 
tidligere har vært gjort



Oppsummering

▪Vi anbefaler at det ikke innføres en forskrift om at 
kommunalt samtykke ikke er nødvendig

▪Hovedbegrunnelsen er at det vil gjøre det vanskeligere å 
øke materialgjenvinningen av husholdningsavfallet

▪Vi anbefaler i stedet at ordningen med kommunalt 
samtykke videreføres og følges aktivt opp

▪Vi mener også at private aktører som samler inn 
husholdningsavfall må rapportere opplysninger om 
avfallet til kommunen, som rapporterer videre til SSB


