Behandling i Kommunestyret - 24.04.2014
Ordføreren besvarte spørsmålet:
1. Grunnlaget pr dags dato:
Plikter og ansvar på forsøplingsområdet
Kommunen har plikt til å ha anlegg for mottak av husholdningsavfall og sørge for et system
for innsamling av husholdningsavfall i kommunen, jf. forurensningsloven §§ 29 og 30.
Kommunen har også plikt etter ulike kapitler i avfallsforskriften og forurensningsforskriften,
til å ha et tilstrekkelig tilbud for mottak av kasserte KFK-holdige kuldemøbler, EE-avfall, farlig
avfall og skipsavfall.
Kommunen har plikt til å sørge for oppsetting og tømming av avfallsbeholdere og i denne
forbindelse foreta en rimelig opprydning av forsøpling på utfartssteder og andre sterkt besøkte
offentlige steder dersom ingen andre har en slik plikt etter § 35 første og tredje ledd og § 36, jf.
omtale nedenfor.
Den som driver dagligvarehandel, bensinstasjon, kiosk og lignende utsalgssted skal sørge for
oppsetting og tømming av avfallsbeholdere i nærheten av utsalgsstedet. Tilsvarende plikter har
den som driver leirplass eller annet turistanlegg. Den ansvarlige etter disse bestemmelsene har
også en oppryddingsplikt innenfor sine områder.
Den som arrangerer en tilstelning eller stevne skal sørge for nødvendig opprydding
etterpå. Denne plikten er subsidiær i forhold til den plikten som følger av § 35 første.
Vegmyndighetene har plikt til å sørge for oppsetting og tømming av avfallsbeholdere langs
offentlige veger utenfor tettbygd strøk hvor de vegfarende erfaringsmessig etterlater seg avfall.
Vegmyndighetene har også oppryddingsplikt for avfall som befinner seg innenfor vegens
eiendomsgrenser, jf. § 36.
Om avfallsgebyret
Forurensningsloven § 34 pålegger kommunen en plikt til å fastsette gebyrer til dekning av
kostnadene forbundet avfallshåndtering av husholdningsavfall. Kommunen kan per i dag ikke
kreve inn avfallsgebyr til dekning av kostnader knyttet til opprydding av forsøpling etter § 35,
jf. § 34 tredje ledd. Kostnader knyttet til opprydning av forsøpling må derfor dekkes over
kommunebudsjettet.
2. Muligheter:
Kommunen kan gi pålegg om opprydding hvis forsøpler er kjent, og videre gjennomføre
opprydding for forsøpler regning hvis dette ikke etterkommes. Dette vil uansett kreve
forholdsvis mye saksbehandlerkapasitet. Hvis forsøpler er kjent kan forhold også anmeldes til
politiet.
Tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF), nå Miljødirektoratet, har i fjor vår sendt
inn et forslag etter oppdrag fra Miljøverndepartementet om at kommunene kan øke
avfallsgebyrene for å finansiere opprydding av generell forsøpling og drift av avfallshåndtering
på utfartsområder, utenom ordinære kommunebudsjett. Det er ukjent hvordan status på den
saken er nå.
Stjørdal kommune kan presisere forbud mot forsøpling i politivedtektene ut over det som står i
dag. Dette vil trolig ikke medføre mindre forsøpling, da dette i hovedsak handler om folks

holdninger til problematikken. Uansett vil det mest trolig med de politiressurser som er i dag
ikke vil være kapasitet eller mulighet til å håndheve disse bestemmelsene. Aktivt
informasjonsarbeid om holdningsendringer er i hovedsak de mulighetene kommunen har i dag
mot generell forsøpling.

