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Kommentar til forslag om å endre forurensingsloven om finansiering av
opprydding i forsøpling ( sak 2013/1283)

Vi er kjent med at det foreligger en utredning og et forslag fra Miljødirektoratet om å endre
forurensingsloven slik at kommunen kan kreve avfallsgebyr for dekning av kostnader knyttet
til opprydning av forsøpling. Miljødirektoratet foreslår blant annet at loven endres slik at
kommunene gis anledning til å pålegge eiere av næringseiendom slikt gebyr.
Virke, Norsk Eiendom og Norsk Industri er sterkt i mot et slikt forslag. Næringsdrivende har
allerede lovpålagte plikter etter forurensingsloven § 28 og § 35 første og tredje ledd for å
hindre forsøpling. Kommunen er delegert myndighet til å føre tilsyn med at besitter av
næringsavfall overholder sine forpliktelser. Én av grunnene til at kommunene ble gitt slik
myndighet var å hindre evt. risiko for forsøpling fra næringsavfall (jf. Ot. prp. nr. 87 20012002). Virke og Norsk Industri har også avgitt høringsuttalelse til Miljødirektoratet for å
belyse dette forholdet.
Vi stiller også spørsmål ved hvordan kostnadsfordelingen mellom husholdninger og eiere av
næringseiendom skal skje. Der selvkostprinsippet regulerer hvor store kostnader kommunen
kan ta betalt gjennom avfallsgebyret, har vi ikke noen tilsvarende objektiv måte å slå fast
ansvarsforholdet mellom husholdninger og eiere av næringseiendom for kostnader knyttet til
opprydning av allment tilgjengelige områder. Vi frykter at andre vurderinger og hensyn enn
rene miljøincentiver kan legges til grunn fra kommunenes side.
Det er prinsipielt viktig at kostnadene legges på den som faktisk står for
forurensingen/forsøplingen, med andre ord at forurenser-betaler prinsippet følges. Dette er
lovens system. Kommunen har også myndighet etter § 37 til å pålegge den som har
forsøplet å rydde opp, og bekoste rimelige opprydningskostnader. Overtredelse er
straffesanksjonert. Vi mener dette samlet sett gir et tilstrekkelig vern. Forsøpling i det
offentlige rom kan skyldes alle mulige brukere av et område, og ansvaret kan vanskelig
alene legges på eiendomsbesitter eller næringsdrivende i området.
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Virke, Norsk Eiendom og Norsk Industri mener det må være uaktuelt at kommunen skal få
anledning til å pålegge næringsdrivende gebyr for å dekke kommunes kostnader mht.
opprydning i forsøpling. Vi står til disposisjon for et eventuelt møte for å utdype saken.
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