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Innledning

Flyveavfall fra avfallsanlegg er en kjent kilde til både landbasert og marin forsøpling. Det
foreligger etter det Avfall Norge kjenner til ingen oversikt over omfang og mengder flyveavfall fra
avfallsanlegg, men det kommer jevnlig nyhetssaker om forsøplede nærområder rundt
avfallsanlegg. Dette skjer på tross av at de fleste tillatelsene fra Statsforvalterne inneholder krav
om å hindre flyveavfall.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen er sentral i arbeidet med å redusere forsøpling. Det er derfor
viktig at den ikke også er en del av problemet. Med støtte fra Handelens Miljøfond har Avfall
Norge derfor igangsatt prosjektet “Nullvisjon forsøpling”. Målet er å bevisstgjøre aktører om sin
rolle og å sette en ny standard om nulltoleranse for forsøpling fra anleggene.

Veilederen ser på lovverket rundt forsøpling og kommer med anbefalte løsninger og rutiner for å
begrense mengdene flyveavfall fra egne anlegg.

Lovverk

Forurensningsloven
Forurensningsloven fastsetter en generell plikt til å unngå forurensning, og forbyr også
forsøpling. Formålet med forurensningsloven er å verne det ytre miljø mot forurensning,
redusere eksisterende forurensning og avfall, og å fremme god avfallshåndtering.

Når det gjelder forsøpling lyder loven:

§ 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.

Forsøpling er avfall på avveie. Eksempler på dette er:
● enkeltgjenstander eller deler av gjenstander som er kastet eller mistet, for eksempel

flasker, snus, plastposer, ledninger eller batteri
● gjenstander/skrot lagret ulovlig, for eksempel bilvrak
● mange gjenstander dumpet på samme sted i naturen, for eksempel ulovlige fyllinger1

1 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/forsopling/
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Forbudet mot forsøpling gjelder den som tømmer, etterlater, oppbevarer eller transporterer
avfallet. Videre gjelder bestemmelsen forsøpling av annen manns eiendom, offentlig eiendom
og egen eiendom. Det er den som har forsøplet som har ansvaret for å rydde opp. Dette
fremgår av Forurensningslovens §37 hvor det bla. heter:

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.

Iht. forurensningsloven er derfor alle selskaper, inkludert gjenvinningsanlegg, ansvarlige for å
forhindre og rydde forsøpling på og rundt eget anlegg.

Krav i tillatelser

Det er Forurensningsloven som setter krav til tillatelser for anlegg som oppbevarer eller
behandler avfall:

§ 29.(krav til anlegg for behandling av avfall)

Den som driver opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall som kan medføre
forurensning eller virke skjemmende, må ha tillatelse etter reglene i kap.3. I tillatelsen kan det
settes vilkår blant annet om transport, behandling, gjenvinning og oppbevaring av avfall og
tiltak for å motvirke at anlegget virker skjemmende.

Denne lovs §10 gjelder tilsvarende for opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall som
trenger tillatelse etter første ledd.

Kommunen skal ha anlegg for opplag eller behandling av husholdningsavfall og kloakkslam
og ha plikt til å ta imot slikt avfall og slam. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det
enkelte tilfellet fastsette at kommunen også skal ha anlegg for og plikt til å ta imot
spesialavfall og næringsavfall. Forurensningsmyndigheten kan likeledes fastsette nærmere
krav til avfallsanlegget.

En utredning gjort på vegne av Miljødirektoratet viser imidlertid at det er flere anlegg som
mangler tillatelser, og at det er ulikheter i innhold og struktur på tillatelsene som er gitt.2

Forsøpling og/eller flyveavfall fra virksomheten er ikke nødvendigvis et tema i alle tillatelser.
Noen fylker stiller direkte krav om å unngå forsøpling, flyveavfall mm., mens andre stiller dette
som et generelt krav innledningsvis. Det etterspørres nå bedre maler som sikrer forutsigbar
likebehandling av avfallsanlegg. Arbeidet er i gang og har en tidsramme på 4-5 år.

2

https://www.miljodirektoratet.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2QVJDPPYI5UURDI4ULIHKFMPB
JC
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I nyere tillatelser finnes likevel noen fellestrekk hva gjelder krav i tillatelsene:
● Anlegget og nærmiljøet rundt anlegget skal ikke forsøples.
● Anlegg skal utformes med tanke på å hindre flyveavfall.
● Opprydding av avfall på og nær anleggsområdet skal skje fortløpende.
● Virksomheten skal hindre flyveavfall ved lasting, lossing og transport av avfall.

Tiltak mot avfall på avveie

Avfall Norge gjennomførte sommeren 2021 en spørreundersøkelse blant sine medlemmer
vedrørende flyveavfall og forsøpling fra eget avfallsanlegg. I tillegg ble det gjennomført
intervjuer for mer utfyllende informasjon. Resultatet av arbeidet viser at de aller fleste selskap
har fokus på flyveavfall og forsøpling og det ble avdekket hvilke tiltak anleggene selv anser som
viktige for å forhindre avfall på avveie.

Gode rutiner for rydding

Alle selskaper er lovpålagt å rydde egen forsøpling. Alle anlegg bør ha rydding av avfall på
avveie i sine daglige rutiner. I tillegg bør det jevnlig gjennomføres større ryddeaksjoner på og
rundt anleggene. Her finnes det flere løsninger for å få gjennomført ryddingen. Det kan gjøres
av egne ansatte eller ved å engasjere idrettslag, foreninger e.l.

Tilbakemeldinger viser at et ryddig anlegg kan ha positiv virkning på dem som benytter
anlegget. Et ryddig anlegg fører til bedre sortering og mindre forsøpling fra brukerne.

Gjerder og nett

Å sette opp gjerder rundt anlegget kan bidra til at mye av flyveavfallet stoppes og på en enklere
måte kan ryddes.

På spesielt utsatte områder, f.eks gjenvinningsstasjoner, områder der man foretar omlasting
under åpen himmel eller områder med mye vind, kan kan det settes opp nett som fanger opp
flyveavfall i den dominerende vindretningen.

Nett/presenning/lokk på stasjonære containere

Det bør settes krav til at containere skal dekkes for å unngå flyveavfall. Containere som står
utendørs bør dekkes til utenfor anleggets åpningstid.

Nett er den enkleste og billigste løsningen, men også den dårligste. Avfall kan lett slippe
gjennom hullene. Nett er anbefales derfor ikke for avfallstyper som er små nok til å kunne slippe
ut av hullene i nettet.

Presenning er en bedre løsning fordi den er tett. Både nett og presenning må settes på
containerne manuelt. Her er det viktig at HMS-regelverk blir overholdt for å unngå skader. Det er
også tidkrevende å sette på og ta av nett/presenning når anlegget stenger og åpner.

Hydrauliske lokk på containerne er den beste løsningen. Lokkene er tette og kan enkelt lukkes
ved stengetid og før transport. Løsningen utgjør heller ingen fare for brudd på HMS-regelverk i
forbindelse med lukking og åpning. Samtidig er containere med hydrauliske lokk tyngre enn
vanlige containere, og det er en mer kostbar løsning enn bruk av nett og presenning.

4 Nullvisjon forsøpling 23.05.2022



Nett/presenning/lokk under transport

Containere bør dekkes ved transport for å unngå flyveavfall. Det bør i tillegg settes krav til at
underleverandører gjør det samme. Når det gjelder valg av løsning gjelder de samme
anbefalingene som skissert over.

Oppfordring om tildekking av avfall - kunder

Avfallsanlegg som gjenvinningsstasjoner benyttes i stor grad av privatpersoner for å avhende
eget avfall. For å unngå flyveavfall og forsøpling ved transport av eget avfall må brukerne
informeres om viktigheten av å dekke til avfall som lett kan tas av vinden under transport.

Innendørsanlegg

Den beste løsningen for å forhindre flyveavfall er å oppbevare containere innendørs. Dette er et
kostbart, men svært velfungerende tiltak. Dersom anlegget kun har begrensede
innendørsarealer tilgjengelig bør containere som inneholder avfall som lett kan tas av vinden
prioriteres. Ved planlegging av nye anlegg bør innendørs oppbevaring av containere vurderes.

Barrierer og løsninger

I undersøkelsen gjort av Avfall Norge ble det avdekket at de største barrierene mot å forhindre
flyveavfall er kostnads- og tidkrevende. Avfall Norge er ikke kjent med at det finnes noen
tilskuddsordninger for å holde det ryddig på og rundt eget anlegg, så dette er en utgift
selskapene selv må dekke.

For å få til en god praksis og forhindre forsøpling på og rundt anlegg er det viktig at det stilles
tydelige, omforente krav i tillatelsene til avfallsanleggene.Godt definerte krav for å forhindre
forsøpling/flyveavfall i tillatelsene vil medføre at dette er oppgaver som selskapene må forholde
seg til og sette av tilstrekkelig med midler til.

Arbeidet med en harmonisering av tillatelsene er som nevnt i gang, men vil ta noen år å fullføre.
Inntil da kan denne veilederen og medfølgende forslag til rutiner benyttes.
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