
 

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL 

BEHANDLING AV 

FORURENSNINGSSAKER  
RENDALEN KOMMUNE 



Virkemidler i forurensningsloven 
 Opplysninger § 49. Kommunen kan gi pålegg til forurenser om å komme med 

opplysninger.  

 Undersøkelser § 51. Kommunen kan pålegge undersøkelser eller lignende tiltak for å 

klarlegge forurensningsfaren.  

 Tilsyn § 48. Gir kommunen rett til å føre tilsyn med alminnelig 

forurensningssituasjon.  

 Granskning § 50. Gir kommunen rett til granskning i tilfeller der kommunen er 

forurensningsmyndighet.  

 Pålegg § 7 og 37. Kommunen kan gi pålegg om gjennomføring av tiltak mot 

forurensning og avfall.  

 Gjennomføre tiltak på forurensers regning § 74 og § 76. Dersom pålegget ikke 

følges opp kan kommunen selv sørge for å gjennomføre tiltakene og kreve at den 

ansvarlige dekker utgiftene.  

 Tvangsmulkt § 73. Kommunen kan fatte vedtak om tvangsmulkt. 

 

 

 

Forsøpling og ulovlig lagring av brukte gjenstander 
Forbudet mot forsøpling er hjemlet i forurensningslovens § 28. Hva som menes med avfall og 

brukte gjenstander fremgår av forurensningslovens § 27. Befaring skjer med hjemmel i 

forurensningsforskriften § 50. Tiltak pålegges med hjemmel i forurensningslovens § 7 eller § 

37.  

 

1. Kommunen befarer området og undersøker om det er mulig å identifisere 

vedkommende som har kastet søppel/eier gjenstanden. Forurensningens omfang og 

karakter avklares. 

2. Grunneier informeres/tas med på befaringen.  

3. Kommunens myndighet avklares opp mot andre forurensningsmyndigheter. 

4. Ved akutt forurensning iverksettes tiltak. 

5. Grunneier eller ansvarlig person kontaktes og informeres om tilfellet. Det bes om at det 

ryddes opp innen en tidsfrist.  

6. I saker der gjenstander som kun medfører visuell forurensning må kommunen gjøre en 

konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

7. Ved manglende opprydding innen fristen sendes det varsel om pålegg.  

8. Deretter sendes det pålegg om opprydding med varsel om tvangsmulkt. 

9. Ilegge tvangsmulkt 

10. Vurdere opprydding i kommunal regi og sende regning til forurenser 

11. Vurdere å anmelde saken jf. forurensningslovens § 78 og 79.  

12. Saken avsluttes på hvilket som helst punkt når den ansvarlige har ryddet opp. 

 

 

Brenning av avfall i næring og landbruk   
Brenning av næringsavfall i småovner er ikke tillatt dersom forbrenningsovnen ikke har en 

utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten. Det er heller ikke tillatt med åpen brenning. 

Unntakene for næringsdrivende er listet opp i § 8 i samme lovverk og gjelder vanlig 

forurensning. Med vanlig forurensning menes halmbrenning i jordbruket, flatebrenning i 

skogbruket, bråtebrenning, bålbrenning, St. Hansbål og brenning av små mengder tørt 

hageavfall fra egen hage. Med vanlig forurensning fra brenning av avfall i småovner menes 



for eksempel opptenning og brenning av avispapir eller rent rivningstrevirke i vedovn. 

Rendalen kommunestyre vedtar lokal forskrift for videre klarlegging av hva som tillates 

innenfor § 8 i forurensningsloven.  

 

1. Ved varsel om ulovlig brenning av avfall kontakter kommunen ansvarlig næringsaktør 

for å avklare situasjonen. Kommunen informerer om lovverket og ber om eventuell 

utslippstillatelse. Dersom det ikke foreligger ber man om at brenningen opphører. 

2. Jf. § 48 kan kommunen føre tilsyn ved alminnelige forurensningssituasjoner. 

Kommunen vurderer å befare området. 

3. Ved brenning i næringssammenheng ber kommunem om oversendelse av avfallsplan 

og avtale med godkjent renovasjonsselskap.  

4. Ved andre gangs brenning sendes brev med varsel om pålegg.  

5. Deretter sendes det ut pålegg. Et pålegg kan være fjerning av forbrenningsovn, 

framvisning av avtale med renovasjonsselskap.  

6. Vurdere ilegge forurensingsgebyr etter forurensningslovens § 73.  

7. Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74). 

8. Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79). 

 

Brenning av avfall – private aktører 
1. Ved varsel om ulovlig brenning av avfall kontakter kommunen ansvarlig person for å 

avklare situasjonen. Kommunen informerer om lovverket og ber om at brenningen 

opphører.  

2. Jf. § 48 kan kommunen føre tilsyn ved alminnelige forurensningssituasjoner. 

Kommunen vurderer å befare området. 

3. Kommunen informerer om avfallshåndteringen via FIAS.  

4. Ved andre gangs brenning sendes brev med varsel om pålegg.  

5. Deretter sendes det ut pålegg.  

6. Vurdere ilegge forurensingsgebyr etter forurensningslovens § 73.  

7. Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74). 

8. Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79). 

 
 

Avløp i spredt bebyggelse Kap 12 
Kommunen behandler søknader om spredt avløp etter kap 12, § 12-5 i 

forurensningsforskriften og er forurensningsmyndighet på området § 12-2. Dette omfatter 

anlegg mindre enn 50 pe (personekvivalent). 1 pe = 60g BOF5/døgn. BOF5 = mengden 

organisk materiale som kan brytes ned biokjemisk etter 5 dager.  

 

1. Kommunen fører tilsyn ved septikanlegg via vår septikrenovatør, jf. § 12-2 i 

forurensningsforskriften.   

2. Ved avvik rapporteres dette inn til kommunen.  

3. Kommunen varsler eier av anlegget og setter frist for utbedring.  

4. Ved fare for akutt forurensning til miljøet iverksettes det tiltak og regning sendes eier 

av anlegget.  

5. Ved manglende oppfølging sendes det varsel om pålegg.  

6. Deretter sendes det pålegg om utbedring og varsel om tvangsmulkt 

7. Ilegges tvangsmulkt. 

8. Vurdere å anmelde forholdet  

 

Kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse Kap 13 



Dette omhandler utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp 

mindre enn 2 000 pe.  

 

1. Kommunen føre tilsyn med egne og private anlegg.  

2. Prøvetaking skjer i henhold til § 13-12 og 13-13 og er eiers ansvar.  

3. Resultatene skal rapporteres til kommunen. 

4. Resultatene sjekkes opp mot utslippstillatelse og sentrale bestemmelser.  

5. Det gis pålegg om å iverksette tiltak for å bedre på resultater som er over godkjente 

verdier.  

6. Det holdes et årlig oppsummeringsmøte før kommunen rapporterer til Fylkesmannen.   

 

Slakteavfall fallvilt og jakt 
Slakteavfall er definert som avfall og skal håndteres deretter. Det skal imidlertid legger til 

rette for en praktisk håndtering i forhold til avstand fra folk, fare for forurensning og generell 

sjenanse.  

 

1. Fallvilt håndteres av kommunens fallviltmannskap.  

2. Fallvilt som egner seg til menneskeføde leveres næringsaktør som kommunen til 

enhver tid har avtale med.  

3. Slakterester fra fallviltet legges i kommunens container som tømmes av Norsk Protein.  

4. Fallvilt som ikke egner seg til menneskemat kastes i kommunens container. I de 

tilfeller der dyret ligger usjenert til og det ikke er fare for forurensning etterlates dyret 

på stedet.  

5. Fallvilt som ikke egner seg til menneskeføde som går tapt på jernbanen hentes av 

jernbaneeier.  

6. Slakteavfall fra jakt skal som hovedregel leveres kommunens avfallsselskap som 

restavfall. Der det er hensiktsmessig, i de tilfeller det ligger usjenert til og det ikke er 

fare for forurensing kan det etterlates i utmark.  

 
 

 


