
Veileder

Følge opp forsøpling
Kommunen har myndighet til å følge opp forsøplingssaker og ulovlig lagring av brukte
gjenstander. Her får dere råd om hvordan følge opp sakene.

Kommunen har myndighet til å følge opp forsøplingssaker og må ta stilling til
henvendelser om forsøpling. Det er den som har forsøplet som har plikt til å rydde opp. I
mange saker kan det være nok at kommunen viser til det alminnelige forsøplingsforbudet
og plikten til å rydde opp.

Undersøke forsøplingen
Sjekk hva slags forsøpling det er snakk om og dra på befaring

Pålegge å rydde opp eller fjerne avfallet
Send forhåndsvarsel og pålegg om å rydde opp

Kontrollere om det er ryddet - tvangsmulkt?
Kontroller at den ansvarlige har ryddet opp

Rydde opp selv eller anmelde saken
Er det aktuelt at kommunen griper inn og rydde opp?

Avslutte saken
Fått melding om at det er ryddet - ny befaring

Mer informasjon 
Hva er kommunens myndighet for forsøpling?
Beskrivelse av kommunens myndighet og plikter - hva er ansvaret til statsforvalteren,
Miljødirektoratet og andre aktører.

Hvem er ansvarlig for forsøpling
Juridisk veileder om ansvarsforhold når det gjelder forsøpling.

Hvordan definere forsøpling og forurensning?
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Finne ut hva som regnes som forsøpling og når det går over til forurensing.

Temaside om forsøpling
Her kan du lese mer om forvaltningen av forsøpling og mulighet for støtte til opprydningsaksjoner.

Sist oppdatert 31.10.2019
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Veileder: Følge opp forsøpling

Undersøke forsøplingen
Når kommunen får informasjon om forsøpling bør dere avklare hvordan forsøplingen
arter seg, hvilket omfang den har og faren for forurensning.

Skaff så mye informasjon som mulig

Hva slags sted er forsøplet?

Som et minimum må kommunen skaffe informasjon om

Studer kommunens kart over området og avklar reguleringsformål, nærhet til
overflatevann og brukerinteresser i området. 

Hva slags type forsøpling er det snakk om?

Avklar om saken gjelder

Det holder at avfallet eller de brukte gjenstandene er skjemmende eller vil være til ulempe
for miljøet for at det kan defineres som forsøpling.

Hva er omfanget av forsøplingen?

Avklar hvor mye avfall det er snakk om og hvordan det er lagret:

Hvor lenge har forsøplingen pågått? 

adresse, gårds- og bruksnummer eller annen stedsangivelse
det foreligger en reguleringsplan for det aktuelle området, og hvilke bestemmelser
som gjelder

deponering av avfall
lagring eller hensetting av avfall
eller gjenstander som noen har et eierforhold til

Gjelder det en søppelpose i en grøft, fem bildekk eller et berg av store og små dekk?
Er lagringen skjemmende for noen?
Gjør den det vanskelig å bruke området?
Er den skadelig for dyr eller mennesker
Medfører den fare for forurensning?
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Miljødirektoratet | 18.10.21 Side 3 av 30



For å vurdere ansvarsforhold og riktige tiltak kan det være viktig å avklare om dette er en
enkeltstående hendelse eller noe som stadig skjer. Er dette for eksempel et sted det stadig
dumpes avfall?  

Hva er årsaken?

Dersom saken for eksempel gjelder lagring av motorkjøretøy, kan det ha flere årsaker.
Handler det om ”hobbymekking” i liten skala, eller har saken karakter av
næringsvirksomhet? Andre årsaker kan være hærverk eller mangel på lovlige måter å bli
kvitt avfallet på. 

Er det fare for forurensning?

Avklar forhold som kan tilsi at det er fare for forurensning. Disse forholdene er særskilt
viktige å undersøke:

Hvem er ansvarlig?

Grunneier

Kommunen kan i utgangspunktet ikke gi et pålegg om opprydding etter § 37 første ledd til
en uforskyldt grunneier. En grunneier som med viten og vilje har stilt sin eiendom til
disposisjon for forsøpling kan likevel stilles til ansvar, fordi dette kan betraktes som
"oppbevart" avfall. Dette alternativet er altså betinget av at det må foreligge en viss
aktivitet fra grunneiers side, i det minste i form av aksept for at situasjonen etableres.

Kommunen bør raskt finne ut hvem som kan holdes ansvarlig for forsøplingen. Vet man
hvem som har forsøplet? Er det andre som kan holdes ansvarlig? 

Les mer om hvem kan holdes ansvarlig ansvarlig her:

Hvem er ansvarlig for forsøpling
Juridisk veileder om ansvarsforhold når det gjelder forsøpling.

 

Dra på befaring

Før kommunen konkluderer med hvordan saken bør følges opp videre og av hvem, vil det
ofte være behov for å dra på befaring.

Er det fare for forurensning av grunnvannet, må dere avklare om noen bruker
grunnvann som drikkevannskilde.
Sjekk kommunens kart over sårbare arter, og om noen av disse kan være berørt.
Vurder om forsøplingen kan medføre helsefare, for eksempel hvis drikkevannskilder
eller badeplasser er berørt.
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Retten til å dra på befaring reguleres av forurensningsloven § 50.

Send eventuelt ut varsel og innkalling

En befaring kan gjennomføres uten at den er varslet på forhånd, men normalt vil det være
fornuftig å kalle inn grunneieren og eventuelt andre til befaringen, ikke minst for å sikre at
de faktisk er tilgjengelige.

Det kan være aktuelt å varsle og invitere med en representant fra kommunehelsetjenesten.
Det samme gjelder i saker med mistanke om ulovlig avfallshåndtering som skulle hatt
tillatelse fra statsforvalteren.

Brevmal - varsel om befaring ved forsøpling

Her finner du brevmaler på norsk og nynorsk som kan lastes ned i Open Document
Format (odt)

Varsel om befaring ved forsøpling - bokmål (.odt)

Varsel om synfaring ved forsøpling - nynorsk (.odt)

 

Gjør avklaringer og dokumenter forholdene

Målet med en befaring er å avklare

Under befaringen er det viktig å dokumentere situasjonen grundig. Skriv så omfattende
notater som mulig. Dokumentere forholdene med bilder og eventuelt annet materiale.
Dette letter arbeidet og argumentasjonen etterpå.

Forvaltningsloven § 15 gir regler for hvordan en granskning skal gjennomføres.

Forvaltningsloven - fvl

resipientforholdene, altså hvor forurensningen eventuelt havner
hva området brukes til i praksis
brukerinteresser og interessekonflikter
sakens omfang og type forsøpling eller ulovlig forurensning, inkludert type avfall eller
kasserte gjenstander, mengde og sammensetning

Ved gransking, herunder husundersøkelse og bokettersyn, som ikke blir utført på et
offentlig kontor eller annet bestemt tjenestested, skal den som leder forretningen, uten

§ 15. (fremgangsmåten ved gransking o.l.).
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Gi skriftlig tilbakemelding etter befaringen

Kommunen skal som hovedregel gi skriftlig tilbakemelding etter befaringen. Når
kommunen skal vurdere om det foreligger brudd på forsøplingsforbudet eller
forurensningsforbudet er det viktig å oppsummere funnene. 

Se også

Hva er forsøpling og hva er forurensning?
Veiledning om hva som regnes som forsøpling og hva som regnes som forurensning

oppfordring legitimere seg, meddele formålet med forretningen og oppgi hjemmelen
for den. Dette gjelder likevel ikke når den som forretningen angår, kjenner
vedkommende og ikke krever det.

Den som forretningen angår, skal ha rett til å ha et vitne til stede. Han skal gjøres
oppmerksom på denne rett, med mindre det finnes åpenbart hensiktsløst. Navnet på
de personer som er til stede, undersøkelsens gjenstand, formål og lovhjemmel skal
skrives ned eller protokolleres.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder bare for så vidt de kan gjennomføres
uten vesentlig ulempe eller uten at formålet med forretningen settes i fare.

Den som forretningen angår, har rett til å klage over beslutning om å fremme
forretningen. Klage, som kan være muntlig, må framsettes straks når vedkommende er
til stede, og ellers innen tre dager. Dersom vedkommende forvaltningsorgan finner det
påtrengende nødvendig for å gjennomføre sine oppgaver etter loven, kan forretningen
gjennomføres før klagesaken er avgjort. For øvrig gjelder bestemmelsene i kapittel VI
tilsvarende så langt de passer.

0 Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40.

Hentet fra Lovdata - Forvaltningsloven - fvl

Er det fare for lekkasje, eller er gjenstandene tømt for eventuelle kjemikalier?

Inneholder gjenstandene elektrisk eller elektronisk utstyr?

Hvilken tilstand er de kasserte gjenstandene i? Gjelder saken for eksempel lagring av
rustne kjøretøy eller kjøretøy i god stand? Er kjøretøyene kjørbare?

Hvordan er omgivelsene, og hvor sterkt skiller avfallet seg ut? Det kan for eksempel
hende at en utrangert bil eller komfyr ikke virker skjemmende på en lagerplass, mens
det i høy grad vil være skjemmende ute i naturen.

Er avfallet lett synlig eller skjermet mot innsyn? Dersom avfallet for eksempel lagres
på innmark der allmennheten ikke har rett til å ferdes, og i tillegg er skjermet mot
innsyn, for eksempel med planter, trenger avfallet ikke å virke skjemmende for
omgivelsene.

Er forsøplingen midlertidig eller varig?

Følge opp forsøpling
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Be om ytterligere opplysninger

Kommunen må vurdere når det kan være aktuelt å be den ansvarlige om ytterligere
opplysninger eller pålegge grunnundersøkelser. 

Det kan være behov for ytterligere opplysninger fra den ansvarlige eller grunneieren. I
noen tilfeller holder det å be om opplysningene, men det kan også være aktuelt å gi et
pålegg om opplysninger etter § 49 i forurensningsloven.

Forurensningsloven - forurl

Kommunen kan også pålegge den ansvarlige å utføre undersøkelser eller prøvetakninger
etter § 51 i forurensningsloven.

Forurensningsloven - forurl

Etter pålegg av forurensningsmyndigheten plikter den som har, gjør eller setter i verk
noe som kan forurense eller føre til avfallsproblemer uten hinder av taushetsplikt å gi
forurensningsmyndigheten eller andre offentlige organer de opplysninger som er
nødvendige for gjennomføring av gjøremål etter loven. Når særlige grunner tilsier det,
kan forurensningsmyndigheten kreve at opplysningene gis av enhver som utfører
arbeid for den som har opplysningsplikt etter første punktum.

Opplysninger som nevnt i første ledd kan også kreves fra andre offentlige myndigheter
uten hinder av den taushetsplikt som ellers gjelder. Forurensningsmyndigheten kan
bestemme i hvilken form opplysningene skal gis.

Vedtak etter første eller annet ledd treffes ved forskrift eller enkeltvedtak.

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 21 juni 1996 nr. 36, 8 des 2000 nr. 85 (ikr. 1 jan 2001
iflg. res. 8 des 2000 nr. 1234).

Hentet fra Lovdata - Forurensningsloven - forurl

§ 49. (opplysningsplikt)

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den som har, gjør eller setter i verk noe som
fører eller som det er grunn til å tro kan føre til forurensning, å sørge for eller bekoste
undersøkelser eller lignende tiltak som med rimelighet kan kreves for å

§ 51. (pålegg om undersøkelse)
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Dersom den ansvarlige ikke følger opp, er tvangsmulkt en mulighet, se forurensningsloven
§ 73.

Forurensningsloven - forurl

Bestemmelsen i første ledd får tilsvarende anvendelse på virksomhet som fører, eller
kan føre til avfallsproblemer.

Pålegg etter første og annet ledd kan fastsettes ved forskrift eller i det enkelte tilfelle.

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 21 juni 1996 nr. 36.

Hentet fra Lovdata - Forurensningsloven - forurl

a) fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til forurensning,

b) klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning,

c) klarlegge hvordan forurensningen skal motvirkes.

For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir
gjennomført, kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten.

Tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelse av loven eller vedtak i medhold av loven er
oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist
for retting av forholdet som forurensningsmyndigheten har fastsatt. Tvangsmulkt kan
også fastsettes på forhånd og løper da fra eventuell overtredelse tar til. Det kan
fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, eller at det
forfaller for hver overtredelse. Tvangsmulkt fastsettes som løpende mulkt eller
engangsmulkt. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige
forholdet varer, eller at det forfaller for hver overtredelse.

Tvangsmulkt ilegges den ansvarlige for overtredelsen. Er overtredelsen skjedd på
vegne av et selskap eller en annen sammenslutning, en stiftelse, en kommune,
fylkeskommune eller annen offentlig innretning, skal tvangsmulkten vanligvis pålegges
virksomheten som sådan. Er overtredelsen skjedd på vegne av en
beredskapsorganisasjon opprettet etter § 42, kan tvangsmulkten pålegges de
deltagende selskaper.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan
frafalle påløpt tvangsmulkt.

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 26 juni 1992 nr. 86, 8 des 2000 nr. 85 (ikr. 1 jan 2001
iflg. res. 8 des 2000 nr. 1234).

Hentet fra Lovdata - Forurensningsloven - forurl

§ 73. (tvangsmulkt ved forhold i strid med loven)
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Vedtaket fattes i medhold av § 49 - opplysningsplikt eller § 51 - pålegg om undersøkelse. 

Sist oppdatert 31.10.2019
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Veileder: Følge opp forsøpling

Pålegge å rydde opp eller fjerne avfallet
Når kommunen har fått oversikt over saken, bør dere sende et brev til den ansvarlige.
Kommunen må påpeke plikten før de gir pålegg.

Finn ut hvilke hjemler kommunen kan bruke for å
pålegge den ansvarlige å rydde opp

Er det behov for et pålegg?

Når kommunen har fått oversikt over saken, bør dere sende et brev til den ansvarlige. Ofte
holder det å påpeke at den ansvarlige har en plikt etter loven til å rydde opp. Hvis det ikke
holder å påpeke denne plikten, kan kommunen vedta et pålegg der dere krever at den
ansvarlige rydder opp innen en angitt frist.  

Innledende vurderinger

Før kommunen krever at det ryddes opp, må dere vurdere hvem pålegget skal rettes mot
og hvilke hjemler som er aktuelle. Det kan også være flere ansvarlige for forsøplingen, så
pålegg om opprydding kan rettes til flere. Et utgangspunkt for å vurdere hvem som skal
holdes ansvarlig er å avklare hvem som har de beste forutsetninger for å gjennomføre
tiltak og den største interessen av at dette gjøres.

Kommunen må også vurdere om pålegget skal inneholde vedtak om tvangsmulkt for å
tvinge frem en opprydding. Ofte vil det være naturlig å starte med et pålegg om å rydde
opp uten tvangsmulkt.

Hvilke hjemler kan kommunen kan bruke for å
kreve opprydding?

Hjemmelsgrunnlaget for pålegget vil være avhengig av hva slags avfall det dreier seg om
og om forsøplingen er ansett som en kilde til forurensning. Det er ulike ansvarssubjekt i de
ulike hjemlene for å pålegge tiltak.

Forurensningslovens § 37 

Følge opp forsøpling
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Kommunen kan gi pålegg om å rydde opp etter forurensningslovens § 37. Pålegget gis til
den som har brutt forbudet om forsøpling i § 28, i forurensningsloven, første ledd.

Pålegg etter § 37 kan gis til 

Hvem er ansvarlig for forsøpling
Juridisk veileder om ansvarsforhold når det gjelder forsøpling.

Pålegg om å fjerne større gjenstander

Kommunen kan gi pålegg om å rydde opp eller fjerne større gjenstander til den som eide
gjenstanden da den ble etterlatt eller som er eier når pålegget gis. Dette kan for eksempel
være motorkjøretøy, skip eller fly.

Pålegg etter § 37 kan gis til

Forurensningsloven - forurl

+ Les mer om pålegget om å rydde opp i forsøpling etter § 37

Forurensningsloven § 37 er hjemmel for pålegg om opprydding av forsøpling.

den som har tømt eller etterlatt avfallet og dermed forårsaket forsøplingen
den som eier, disponerer eller er i besittelse av avfallet, også selv om vedkommende
ikke er skyld i forsøplingen
den som oppbevarer avfall på sin egen eiendom  

den som eide gjenstanden da den ble etterlatt
den som er eier når pålegget gis etter forurensningsloven.

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.

Hentet fra Lovdata - Forurensningsloven - forurl

§ 37. (pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding)

Følge opp forsøpling
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Etter § 37 første ledd kan kommunen gi pålegg om opprydding av avfall som er
etterlatt i strid med § 28 eller om dekning av utgifter noen har hatt til fjerning eller
opprydding av avfallet.

Hvis det dreier seg om avfall i forbindelse med utsalgssteder, turistanlegg,
utfartssteder osv., kan forurensningsloven § 35 om avfall knyttet til utsalgssteder
og lignende også være aktuell hjemmel for pålegg om opprydding. § 37 første
ledd kan brukes som hjemmel for pålegg om opprydding av slikt avfall dersom
avfallet er blitt spredd.

Etter § 37 andre ledd kan kommunen gi pålegg om opprydding og fjerning av
større gjenstander som for eksempel motorkjøretøy, skip eller fly. 

I noen tilfeller kan det oppstå spørsmål om kommunen skal bruke første ledd eller
andre ledd i § 37. Hvilken hjemmel som benyttes vil blant annet ha betydning for
hvem pålegget kan rettes til og hvem som er klageinstans for vedtaket.

For eksempel kan pålegg om opprydding av henlagte båter være hjemlet i både
første og andre ledd. En avgjørende faktor for valg av hjemmel vil være båtens
størrelse.

Hvis et fartøy er så lite at det ikke kan regnes som skip, anses det som vanlig
avfall som omfattes av første ledd. Definisjonen av småbåt i småbåtloven § 1 nr 1
kan være en retningslinje for bruk av første ledd til opprydding av båter. En
småbåt er båter som er inntil 15 meter. Det kan være båter både til yrkesbruk og
fritidsbruk.

Vedtak som kommunen treffer etter forurensningsloven § 37 første ledd, kan
påklages til kommunestyret eller til kommunal klagenemnd. Vedtak kommunen
treffer etter § 37 annet ledd kan påklages til statsforvalteren, jamfør
forvaltningsloven § 28 om vedtak som kan påklages.

Forurensningsloven § 7 

Kommunen kan bruke forurensningsloven § 7 fjerde ledd som hjemmel for å pålegge tiltak
hvis forsøplingen fører til forurensning eller fare for forurensning.

Pålegg etter § 7, fjerde ledd, kan gis til

Forurensningsloven - forurl

den som eier, disponerer eller besitter avfallet som har forårsaket
forurensningen eller faren for forurensning
grunneier som har avfall eller brukte
gjenstander som kan føre til forurensning på sin eiendom
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+ Les mer om pålegg om å rydde opp etter forurensningslovens § 7,
fjerde ledd

Pålegg etter § 7 fjerde ledd

Forurensningsloven § 7 fjerde ledd kan brukes som hjemmel for å pålegge å
rydde opp istedenfor eller i tillegg til § 37, dersom forsøplingen fører til
forurensning eller fare for forurensning i strid med forurensningsforbudet i § 7
første ledd.

§ 7 fjerde ledd skal brukes som hjemmel til å gi pålegg om fjerning av brukte
gjenstander som ikke regnes som avfall, men som fører til eller kan føre til
forurensning. Kommunen må vurdere forurensningsfaren konkret før dere gir
pålegg om å rydde opp.

Hva som kan pålegges etter § 7 fjerde ledd følger av § 7 andre ledd. Det er tiltak
for å hindre at forurensning inntrer, eller tiltak for å stanse, fjerne og begrense
virkningene av inntrådt forurensning. Det kan også gis pålegg om å avbøte
skader og ulemper som følge av forurensningen.

Tiltak som kommunen pålegger etter § 7 fjerde ledd skal stå et rimelig forhold til
de skader og ulemper som skal unngås. Kommunen må derfor vurdere hva som
er rimelig omfang av et pålegg etter § 7 fjerde ledd. Et spørsmål kan være om
det er rimelig å pålegge opprydding eller fjerning av hele gjenstanden dersom
forurensingen kan håndteres uten at dette skjer. For forsøpling kan det derfor
tenkes at gjenstandene må kreves fjernet etter § 37 og ikke med hjemmel i § 7
fjerde ledd.

Pålegg om opprydding etter forurensningsloven § 7 kan påklages til
statsforvalteren.

Spesielt ansvar for forsøpling og avfall knyttet til utsalgssteder og
arrangementer

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd
første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist.

0 Endret ved lov 15 apr 1983 nr. 21.

Hentet fra Lovdata - Forurensningsloven - forurl

§ 7. (plikt til å unngå forurensning)

Følge opp forsøpling
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Forsøpling i områder i og rundt utsalgssteder, som dagligvarehandel, bensinstasjoner,
pølseboder og lignende, og turistanlegg, for eksempler campingplasser, er omfattet av
forurensningsloven § 35.

Innehaveren skal sørge for å sette opp og tømme avfallsbeholdere, og har plikt til å
rydde opp i området rundt virksomheten. Plikten til å rydde opp gjelder ikke når avfallet
åpenbart ikke skyldes virksomheten selv.

Ved stevner og tilstelninger, som demonstrasjoner, idrettsarrangementer, festivaler og
lignende, er det arrangøren som er ansvarlig for å rydde opp etter arrangementet.

Kommunen kan i det enkelte tilfellet gi nødvendige pålegg til utsalgssteder, turistanlegg
og arrangører for å sikre at de oppfyller disse pliktene.

Kommunen kan derimot ikke pålegge for eksempel turistanlegget å bli med i den
kommunale avfallsordningen.

Spesielt ansvar for avfall knyttet til vei

Veimyndighetene skal sørge for å sette opp og tømme avfallsbeholdere langs offentlige
veier utenfor tettbygd strøk. Beholderne skal plasseres slik at trafikksikkerheten ivaretas.
Når beholderne tømmes, skal veimyndigheten også foreta nødvendig
opprydding innenfor veiens eiendomsgrenser, dersom ikke noen andre har plikt til det
etter § 35 første og tredje ledd.

Veiholderen kan også bli pålagt å sørge for toalett ved veien hvis det er nødvendig for
at forholdene ved veien skal være tilfredsstillende. Forurensningsmyndigheten fastsetter
dette ved forskrift eller i det enkelte tilfellet.

Forurensningsloven - forurl

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.

0 Endret ved lov 15 apr 1983 nr. 21.

§ 35. (avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.)

Følge opp forsøpling
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Send et forhåndsvarsel

Når kommunen varsler den ansvarlige om at de vil pålegge å rydde opp, skal parten få
frist til å uttale seg, se forvaltningsloven § 16.

Forvaltningsloven - fvl

I brevet bør kommunen:

Hentet fra Lovdata - Forurensningsloven - forurl

Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal
varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist.
Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal
dette også gjelde den mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt,
når ikke annet uttrykkelig er sagt.

Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som
anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis
forhåndsvarsel skriftlig. Er det særlig byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan
underretningen gis muntlig eller på annen måte.

Forhåndsvarsling kan unnlates dersom:

0 Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 8 apr 1981 nr. 7, 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002
iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475), 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991),
14 juni 2013 nr. 42 (ikr. 7 feb 2014 iflg. res. 7 feb 2014 nr. 101).

Hentet fra Lovdata - Forvaltningsloven - fvl

§ 16. (forhåndsvarsling).

a. slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan
gjennomføres,

b. parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid
enn rimelig i forhold til partens interesser og til betydningen av varslet,

c. vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal
treffes og har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre
grunner må anses åpenbart unødvendig.

påpeke at det er avdekket brudd på forsøplingsforbudet i forurensningsloven § 28

Følge opp forsøpling
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Varsel om pålegg i forsøplingssak

Her finner du brevmaler på norsk og nynorsk som kan lastes ned i Open Document
Format (odt)

Varsel om pålegg i forsøplingssak (.odt)

Varsel om pålegg ved forsøpling - nynorsk (.odt)

 

Pålegge å rydde opp eller fjerne avfallet

Dersom forhåndsvarslet ikke fører til at saken løses, kan kommunen gi et pålegg om å
rydde opp eller fjerne avfallet.

Følgende momenter kan bestemme innholdet i pålegget og brukes i en begrunnelse:

Gi beskjed om avfallet skal fjernes eller ryddes

første ledd og eventuelt § 7 første ledd

vise til oppryddingsplikten som følger av § 28 tredje ledd og eventuelt tiltaksplikten som
følger av § 7 annet ledd

ved brudd på § 35 om avfall i sammenheng med utsalgssteder og lignende, vise til
oppryddingsplikten som følger direkte av § 35 første eller tredje ledd

varsle om at kommunen vil pålegge å rydde opp i medhold av § 37 første eller andre
ledd og/eller § 7 fjerde ledd dersom den ansvarlige ikke innen en angitt dato
dokumenterer at oppryddingen er gjennomført, og at avfallet er sluttdisponert på en
godkjent måte

oppgi hvilken frist kommunen vurderer å sette i et eventuelt pålegg om opprydding

sakens omfang og alvorlighetsgrad
faren for forurensning: om saken gjelder farlig avfall, avstanden til vassdrag, sjø eller
drikkevannskilder, avrenningsforhold, tilbakeholdelse i jordsmonn, faren for økt erosjon
og eventuell helsefare
plage for omgivelsene: avstand til nærliggende bebyggelse, områder hvor folk ferdes,
for eksempel veier og turområder, verneverdige områder og så videre
kostnader og miljøeffekt: om kostnadene ved opprydding står i forhold til den
miljøeffekten det gir
faren for ytterligere forsøpling: om områder er lett tilgjengelig eller ligger nær en vei.
Her bør det normalt kreves stans i all kassering av avfall og full opprydding. I slike
tilfeller bør kommunen be veimyndighetene og grunneieren om å sette opp ekstra
skilting for å unngå ytterligere forurensning.

Følge opp forsøpling
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I pålegget må kommunen presisere om avfallet eller gjenstandene skal fjernes eller ryddes
opp i. Hvis det skal fjernes, må kommunen oppgi hvordan dette kan disponeres lovlig.

Ved opprydding må pålegget angi hvilke tiltak den ansvarlige skal gjennomføre, for
eksempel hvordan avfallet skal legges slik at det ikke virker skjemmende, og om området
skal dekkes over eller beplantes. Kommunen kan normalt ikke kreve andre tiltak enn
fjerning og opprydding, som for eksempel lokal rensing av forurenset avrenning. Denne
myndigheten ligger hos enten statsforvalteren eller Miljødirektoratet.

Gi en frist for å gjennomføre tiltak

I pålegget skal kommunen sette en frist for når tiltaket skal være gjennomført. Kommunen
må ta hensyn til hvor alvorlig forsøplingen er, og omfanget av oppryddingen som kreves.
Videre må kommunen vurdere de praktiske mulighetene for å få gjennomført pålegget,
for eksempel kan snømengder, tele og liknende skape utfordringer.

Gi andre relevante opplysninger

Be den ansvarlige om å varsle når oppryddingen er gjort, og sende med dokumentasjon
på at avfallet eller gjenstandene er disponert på godkjent måte.

Brevmal for pålegg om opprydning

Her finner du brevmaler på norsk og nynorsk som kan lastes ned i Open Document
Format (odt)

Pålegg ved forsøpling (.odt)
Brevmal - bokmål

Varsel om pålegg ved forsøpling (.odt)
Brevmal på nynorsk

Sist oppdatert 31.10.2019
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Veileder: Følge opp forsøpling

Kontrollere om det er ryddet - tvangsmulkt?
Kontroller at den ansvarlige har ryddet opp. Gi ny frist og vurder tvangsmulkt hvis det ikke
er ryddet opp.

Dersom den ansvarlige ikke har ryddet opp, må kommunen fastsette en ny frist.
Kommunen kan vedta tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73. 

Forurensningsloven - forurl

Hvis den ansvarlige ikke overholder den nye fristen, påløper enten en engangsmulkt eller
en løpende mulkt. Tvangsmulkten bør være så stor at det vil lønne seg for den ansvarlige
å rydde opp.

For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir
gjennomført, kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten.

Tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelse av loven eller vedtak i medhold av loven er
oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist
for retting av forholdet som forurensningsmyndigheten har fastsatt. Tvangsmulkt kan
også fastsettes på forhånd og løper da fra eventuell overtredelse tar til. Det kan
fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, eller at det
forfaller for hver overtredelse. Tvangsmulkt fastsettes som løpende mulkt eller
engangsmulkt. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige
forholdet varer, eller at det forfaller for hver overtredelse.

Tvangsmulkt ilegges den ansvarlige for overtredelsen. Er overtredelsen skjedd på
vegne av et selskap eller en annen sammenslutning, en stiftelse, en kommune,
fylkeskommune eller annen offentlig innretning, skal tvangsmulkten vanligvis pålegges
virksomheten som sådan. Er overtredelsen skjedd på vegne av en
beredskapsorganisasjon opprettet etter § 42, kan tvangsmulkten pålegges de
deltagende selskaper.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan
frafalle påløpt tvangsmulkt.

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 26 juni 1992 nr. 86, 8 des 2000 nr. 85 (ikr. 1 jan 2001
iflg. res. 8 des 2000 nr. 1234).

Hentet fra Lovdata - Forurensningsloven - forurl

§ 73. (tvangsmulkt ved forhold i strid med loven)
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Les mer om tvangsmulkt

Bruk av tvangsmulkt etter forurensningsloven og produktkontrolloven
Veilederen er ment som et praktisk hjelpemiddel for fylkesmannen og kommunen ved bruk av
tvangsmulkt etter forurensningsloven og produktkontrolloven.

Send et forhåndsvarsel om tvangsmulkt

Vedtak om tvangsmulkt må forhåndsvarsles, se forvaltningsloven § 16. I varselet må
kommunen oppgi fristen for å rydde opp og størrelsen på tvangsmulkten.

Forvaltningsloven - fvl

Brevmal om tvangsmulkt ved forsøpling

Her finner du brevmaler på norsk og nynorsk som kan lastes ned i Open Document
Format (odt)

Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal
varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist.
Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal
dette også gjelde den mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt,
når ikke annet uttrykkelig er sagt.

Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som
anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis
forhåndsvarsel skriftlig. Er det særlig byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan
underretningen gis muntlig eller på annen måte.

Forhåndsvarsling kan unnlates dersom:

0 Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 8 apr 1981 nr. 7, 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002
iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475), 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991),
14 juni 2013 nr. 42 (ikr. 7 feb 2014 iflg. res. 7 feb 2014 nr. 101).

Hentet fra Lovdata - Forvaltningsloven - fvl

§ 16. (forhåndsvarsling).

a. slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan
gjennomføres,

b. parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid
enn rimelig i forhold til partens interesser og til betydningen av varslet,

c. vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal
treffes og har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre
grunner må anses åpenbart unødvendig.

Følge opp forsøpling
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Tvangsmulkt ved forsøpling - bokmål (.odt)
Brevmal på bokmål

Tvangsmulkt ved forsøpling - nynorsk (.odt)
Brevmal nynorsk

Normalt forhåndsvarsler kommunen tvangsmulkten etter at dere har fått vite at den
ansvarlige ikke har ryddet opp. Men det kan være grunn til å varsle tidligere hvis dere
mener det er sannsynlig at den ansvarlige ikke vil gjennomføre pålegget om å rydde opp.
Da varsles tvangsmulkten samtidig med eller i samme vedtak som selve pålegget.

Et vedtak om tvangsmulkt må alltid inneholde en frist som gjør det mulig for den
ansvarlige å rydde opp innen utløpet av fristen.

 

Fristen settes på bakgrunn av

 

hvor alvorlig forsøplingen er
omfanget av oppryddingen som kreves
årstider
tele
tørre veier
praktiske muligheter for gjennomføringen

Sist oppdatert 31.10.2019
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Veileder: Følge opp forsøpling

Rydde opp selv eller anmelde saken
Vurder om det er aktuelt at kommunen griper inn og rydder opp eller anmelder saken.

Hvilke hjemler kan kommunen bruke for å rydde
opp selv?

Kommunen kan beslutte å rydde opp i forsøplingen selv og kreve at den ansvarlige dekker
utgiftene med hjemmel i forurensningsloven § 74 og § 76.

Kommunen har anledning til å gripe inn og rydde opp selv dersom

Forurensningsloven - forurl

den ansvarlige ikke etterkommer pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd eller §
37 første eller annet ledd
saken haster, og et pålegg vil forsinke gjennomføringen
det er uvisst hvem den ansvarlige er

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at
det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.

Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal
den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har
forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense
virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og
ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten etter
dette ledd gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal
unngås.

Bestemmelsen i annet ledd gjelder også forurensning som er tillatt etter § 11 dersom det
er åpenbart at vedtaket kan omgjøres etter § 18 første ledd nummer 1 eller 2.
Tilsvarende gjelder dersom det av samme grunner er åpenbart at det etter § 9 tredje
ledd kan gjøres unntak fra forskrift som tillater forurensning.

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd
første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist.

0 Endret ved lov 15 apr 1983 nr. 21.

Hentet fra Lovdata - Forurensningsloven - forurl

§ 7. (plikt til å unngå forurensning)

Følge opp forsøpling
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Forurensningsloven - forurl

I saker der den ansvarlige ikke etterkommer pålegg bør dere vurdere å fatte vedtak om
tvangsmulkt etter § 73 før dere setter i gang opprydding på eiers regning.

Forurensningsloven - forurl

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.

Hentet fra Lovdata - Forurensningsloven - forurl

§ 37. (pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding)

For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir
gjennomført, kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten.

Tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelse av loven eller vedtak i medhold av loven er
oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist
for retting av forholdet som forurensningsmyndigheten har fastsatt. Tvangsmulkt kan
også fastsettes på forhånd og løper da fra eventuell overtredelse tar til. Det kan
fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, eller at det
forfaller for hver overtredelse. Tvangsmulkt fastsettes som løpende mulkt eller
engangsmulkt. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige
forholdet varer, eller at det forfaller for hver overtredelse.

Tvangsmulkt ilegges den ansvarlige for overtredelsen. Er overtredelsen skjedd på
vegne av et selskap eller en annen sammenslutning, en stiftelse, en kommune,
fylkeskommune eller annen offentlig innretning, skal tvangsmulkten vanligvis pålegges
virksomheten som sådan. Er overtredelsen skjedd på vegne av en
beredskapsorganisasjon opprettet etter § 42, kan tvangsmulkten pålegges de
deltagende selskaper.

§ 73. (tvangsmulkt ved forhold i strid med loven)

Følge opp forsøpling
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Kommunen kan overlate selve oppryddingen til andre, for eksempel et privat firma. Om
nødvendig kan kommunen iverksette tiltak med bistand fra politiet.

Vrakpant og miljøsanering

Biloppsamlere med tillatelse kan i mange tilfeller hjelpe til med opprydding av
oppstillingsplasser eller lagerplasser for kasserte kjøretøy. Kostnaden for arbeidet vil
variere, men bilvrak har en verdi og kan være med på å finansiere oppryddingen.

Når kommunen skal inngå en avtale med en biloppsamler eller skraphandler, bør dere
vurdere momentene nedenfor.

Vrakpant og verdien på metallene

For en biloppsamler vil verdien av et bilvrak være vrakpanten i tillegg til verdien av
stålet og brukbare deler. Stålverdien kan imidlertid variere stort, så det kan være
fornuftig å innhente priser fra et fragmenteringsanlegg for bilvrak. Utgifter vil være
transportkostnader og kostnader til miljøsanering. 

Les mer om vrakpant på båt og bil:

Vrakpant på båt
Slik får du utbetalt 1000 kroner for fritidsbåten du leverer til lovlig avfallsmottak som båtvrak.

Vrakpant på bil og andre kjøretøy (Skatteetaten)
Hvordan vrake bil og andre kjøretøy?.

Avfall med høyt innhold av kobber eller aluminium vil gi høyere pris enn stål og være
attraktivt for både skraphandlere og biloppsamlere.

Oppdaterte metallpriser bør også være med i beregningen.

Miljøsanering

Mange biloppsamlere vil også kunne ta imot større kjøretøy, landbruksmaskiner og
lignende. Disse skal også miljøsaneres, og alt farlig avfall skal leveres til godkjent
mottak. Kommunen kan vurdere å be om dokumentasjon på at dette er gjort.

Skraphandlere har tillatelse fra politiet til å drive handel med brukte og kasserte ting

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan
frafalle påløpt tvangsmulkt.

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 26 juni 1992 nr. 86, 8 des 2000 nr. 85 (ikr. 1 jan 2001
iflg. res. 8 des 2000 nr. 1234).

Hentet fra Lovdata - Forurensningsloven - forurl
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som metallskrap, men ikke til å behandle farlig avfall. De kan derfor ikke håndtere avfall
som må miljøsaneres, men de kan ta imot rene metallfraksjoner.

Kommunens rett til å bruke og skade eiendom

Hvis det er nødvendig, kan kommunen bruke og skade den ansvarliges eiendom eller
løsøre ved at dere rydder opp i forsøpling, se forurensningsloven § 74 tredje ledd. Denne
retten gjelder også andre deler av eiendommen enn der avfallskilden er.

Forurensningsloven - forurl

Som et ledd i tiltak mot ulovlig forsøpling kan kommunen også bruke eller skade en
uskyldig tredjeparts eiendom eller løsøre, se forurensningsloven § 75 første ledd.

Forurensningsloven - forurl

Har forurensningsmyndigheten gitt pålegg i medhold av § 7 fjerde ledd eller § 37 første
eller annet ledd som ikke etterkommes av den ansvarlige, kan
forurensningsmyndigheten sørge for iverksetting av tiltakene.

Forurensningsmyndigheten kan også sørge for iverksetting av tiltakene dersom slikt
pålegg kan medføre at iverksettelsen av tiltakene forsinkes eller dersom det er uvisst
hvem som er ansvarlig.

Ved iverksetting av tiltak etter første og annet ledd kan forurensningsmyndigheten
gjøre bruk av og om nødvendig volde skade på den ansvarliges eiendom.

Forurensningsmyndigheten kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring av tiltak etter
første og annet ledd.

Inngrep mot akutt forurensning eller fare for akutt forurensning på det frie åpne hav og
i ytre norsk sjøterritorium skal skje i samsvar med mellomfolkelig overenskomst som
Norge har sluttet seg til. Forurensningsmyndigheten kan gi forskrift om slikt inngrep og
om gjennomføring av slik overenskomst i norsk rett.

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 21 juni 1996 nr. 36.
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§ 74. (umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten)

Ved gjennomføring av tiltak etter §§ 7, 37, 46 og 74 kan forurensningsmyndigheten
bestemme at det mot vederlag kan gjøres bruk av eller voldes skade på annens

§ 75. (bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og
avfallsproblemer og vederlag for bistand)
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Gevinsten ved å gripe inn overfor en tredjepart må være vesentlig større enn skaden og
ulempen. Det skal gis full erstatning, og derfor er ikke eierens rene økonomiske interesser
relevant for om inngrepet skal gjennomføres eller ikke. Fordelen av tiltaket må i stedet
veies mot ikke-materielle skader og ulemper som eieren påføres.

Staten garanterer for alle utgifter som blir påført en uskyldig tredjepart som følge av
oppryddingen, se forurensningsloven § 75 tredje ledd.

Rett til å kreve refusjon for kommunens utlegg

Hvis kommunen har gjennomført oppryddingen selv, kan kommunen kreve refusjon for
utgifter fra den ansvarlige, se forurensningsloven § 76.

Forurensningsloven - forurl

eiendom, såfremt vinningen er vesentlig større enn skaden eller ulempen ved
inngrepet.

Den som har gitt bistand etter § 47 første til tredje ledd og som ikke er ansvarlig for
forurensningen, har også krav på vederlag.

Forurensningsmyndigheten er ansvarlig for vederlag etter første og annet ledd. Staten
innestår for kravet.

Kommuner som har hatt vesentlige utgifter til bekjempelse av akutt forurensning, kan få
vederlag av staten etter nærmere bestemmelser fastsatt av
forurensningsmyndigheten.

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 21 juni 1996 nr. 36.
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Det offentliges utgifter, skade eller tap etter § 74 kan kreves dekket av den ansvarlige
for forurensningen eller avfallsproblemene. Det samme gjelder det offentliges utgifter
til vederlag etter § 75. Dersom han ikke kan betale, eller det er ukjent hvem som er
ansvarlig, kan utgiftene også kreves dekket av skadelidte eller den hvis interesser er
ivaretatt ved tiltakene.

Det kan beregnes renter av krav etter første ledd første og andre punktum i samsvar
med forsinkelsesrenteloven. Det kan også beregnes renter fra utgiftene påløper og
frem til forsinkelsesrenten begynner å løpe (avsavnsrente). Ved beregning av
avsavnsrente etter andre punktum skal pengemarkedsrenten tillagt fire prosentpoeng
benyttes som rentesats.

Har den ansvarlige ikke innen rimelig tid truffet tiltak som han er pliktig til, eller hvis det
haster med å treffe tiltakene, kan den som har iverksatt tiltak for å verne sin eiendom
eller avbøte skader på denne, kreve utgiftene dekket av den ansvarlige for så vidt som

§ 76. (betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger og avfallsproblemer)
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Refusjonen kan omfatte en eventuell erstatning til en uskyldig tredjepart for bruk og skade
av eiendom etter § 75.

Hvis den ansvarlige ikke kan betale eller er ukjent, kan kommunen kreve utgiftene dekket av
den som har hatt skade av forurensningen og får fordelen av oppryddingen. Det kan for
eksempel være grunneieren som har fått ryddet opp på sin eiendom.

 

Hvis noen andre enn kommunen har hatt utgifter i forbindelse med oppryddingen, kan
kommunen pålegge den som har brutt forsøplingsforbudet, om å dekke dette, se
forurensningsloven § 37 første ledd.

Vanligvis vil et slikt refusjonskrav komme fra en grunneier som selv har ryddet opp, eller
fra det offentlige. Hvem som helst som har hatt utgifter til opprydding, kan imidlertid
kreve refusjon etter § 37.

Forurensningsloven - forurl

de er gjennomført med rimelig aktsomhet.

Vedkommende forvaltningsorgan kan helt eller delvis frafalle sitt krav på dekning etter
første ledd dersom det ellers vil komme til fortrengsel for andre skadelidte eller det vil
virke urimelig å fremme kravet.

Om lemping av ansvar etter første, annet og tredje ledd gjelder skadeerstatningsloven
§ 5-2 tilsvarende.

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 16 juni 1989 nr. 67, 21 juni 1996 nr. 36, 14 juni 2013 nr.
52, 21 mai 2021 nr. 41.
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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.

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 21 juni 1996 nr. 36, 15 mars 2002 nr. 5 (ikr. 1 apr
2002 iflg. res. 15 mars 2002 nr. 270).

§ 37. (pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding)
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Bør kommunen vurdere å anmelde saken? 

l alvorlige tilfeller og ved gjentatte overtredelser bør kommunen vurdere å anmelde
forsøplingen til politiet. Hjemlene for dette er forurensningsloven § 78 og § 79.

Det betyr at den ansvarlige kan bli ilagt en bot, eller i særlig alvorlige tilfeller idømt
fengselsstraff, for overtredelse av § 7 eller § 28. Samtidig må saken følges opp med
forvaltningsrettslige tiltak slik at forsøplingen eller forurensningen opphører.

 

En anmeldelse må inneholde

Se Miljødirektoratets informasjon og veiledening om hvordan anmelde miljøkriminalitet:

Anmelde miljøkriminalitet på Miljødirektoratet.no
Råd til kommunens saksbehandlere om hvordan anmelde miljøkriminalitet.

Hentet fra Lovdata - Forurensningsloven - forurl

dokumentasjon, blant annet fotografier
en utfyllende beskrivelse av det forholdet som blir anmeldt
beskrivelse av de miljømessige konsekvensene
hvem kommunen mener er ansvarlige for overtredelsen. Både enkeltpersoner,
selskaper og offentlige organer kan holdes ansvarlige.

Sist oppdatert 31.10.2019
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Veileder: Følge opp forsøpling

Avslutte saken
Se hva kommunen må gjøre for å avslutte saken.

Dersom den ansvarlige melder å ha ryddet opp, bør kommunen dra på en ny befaring til
området for å undersøke om opprydningen er i samsvar med pålegget.

Kommunen bør be om

navn på avfallsanlegg som avfallet er levert til
eventuell kvittering fra avfallsanlegget

I noen tilfeller kan kommunen også vurdere å ta en ekstra utsjekk med anlegget om
avfallet faktisk er levert dit.

Kommunen bør skrive til den ansvarlige hvor kommunen bekrefter at pålegget om
opprydning er etterkommet, og at saken nå anses som avsluttet.

Sist oppdatert 31.10.2019
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