
UTDRAG FRA FORURENSNINGSLOVEN 

 

Kap. 5. Om avfall. 

§ 27.(definisjoner) 

Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også 

overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg 

m.v. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. 

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større 

gjenstander som inventar og lignende. 

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Som spesialavfall regnes 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. 

 

§ 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. Bestemmelsen i første punktum 

gjelder også skipsvrak, flyvrak og andre liknende større gjenstander. 

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. 

  

§ 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. 
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