
Nome – ryddig og ren! Håndbok for å behandle avfallssaker 
Vedtatt i Nome kommunestyre 09.11.21 (sak 53/21). Hovedprinsippet er at plan og bygningsloven skal følges for en ryddig kommune – forurensingsloven skal følges for en ren kommune. 
Samfunnsutviklingsutvalget følger opp avfallssaker og formannskapet følger opp sanksjoner. Kommunestyret er klageinstans og øverste myndighet. Administrativt ansvar ligger hos kommunedirektøren. 
Håndboken kan fravikes hvis det er nødvendig for å sikre en bedre oppfølging av enkeltindivider. 

Framdrift forsøplingssaker Avslutning eller videreføring Hva er avfall? Aktuelle lovhjemler

1. Klage på grunneier mottas (fl § 7). Hvem som 
klager er unntatt offentlighet av hensyn til 
personvern (ol §24).
2. Varsel om befaring (fl § 50).
3. Befaring 1. Vurdering om det er avfall på 
eiendommen (fl § 27, pbl § 28-5). 
4. Varsel om pålegg (fl § 37, pbl 32-2).
5. Frist for opprydding, 3 uker.
6. Befaring 2.
7. Pålegg med varsel om tvangsopprydding på eiers 
regning: 

Politisk behandling i SU-utvalget.
8. Frist for opprydding, 3 uker.
9. Befaring 3.
10. Vedtak om tvangsopprydding (fl §§ 75 og 76):

SU-utvalget sender saken til 
formannskapet, med forslag til vedtak om 
tvangsopprydding. 
Formannskapet vedtar tvangsopprydding.

11. Frist for opprydding, 3 uker.
12. Fotopresentasjon evt befaring 4 med 
formannskapet. 
13. Effektuere vedtak om tvangsopprydding.

Miljøkriminalitet politianmeldes av 
forurensningsmyndigheten. 

Hjemmelshaver kan altså når som helst stanse 
prosessen, ved å rydde på eiendommen. Da vil 
prosessen stoppe – uansett punkt.
Dersom det er ryddet, eller når fristen er gått ut, 
skal kommunen gjennomføre sluttbefaring. Det 
varsles på forhånd.
Når saken skal avsluttes blir det gjort vedtak om 
avslutning.

Hvis eier ikke rydder til frist skal kommunen sette 
i gang tvangsopprydding på eiers regning. 

Tvangsmulkt (varsel, vedtak, effektuering av 
engangsmulkt, løpende mulkt) (fl § 73)
Tvangsmulkt inndras av Statens 
innkrevingssentral og skal være et ris bak speilet 
dersom man ikke rydder. Det er ikke en bot, fordi 
man kan unngå den ved å følge loven (bot er 
straff). En mulkt løser ikke avfallsproblemet og 
bør bare tas i bruk når ingen andre virkemidler 
fungerer.

Når kommunen vurderer om noe er avfall, stilles 

følgende kontrollspørsmål:

1. Er gjenstanden skjemmende?

2. Er gjenstanden til skade eller ulempe for 

miljøet?

3. Er gjenstanden skadet? 

4. Fungerer gjenstanden til sitt opprinnelige 

formål?

5. Hvor lenge har gjenstanden vært ute av bruk?

6. Hvordan er gjenstanden tatt hånd om? Er 

gjenstanden vist den omsorgen som bør 

forventes?

7. Oppfyller gjenstanden de krav som stilles til 

denne typen produkter?

8. Hvilken verdi har gjenstanden? Vil fremtidig 

bruk forutsette store kostnader til reparasjon slik 

at gjenstandens verdi totalt sett blir negativ?

Det er ikke eiers vurdering som skal ligge til 

grunn for om noe skal regnes som avfall. Det er 

slått fast i EU-direktiv om avfall. 

Plan og bygningsloven: 
§ 28-5 (ubebygd areal i bebygd område skal 
holdes ryddig og i ordentlig stand)
Kap 32 (konsekvenser av brudd på plan og 
bygningsloven er pålegg eller tvangsmulkt)
Forurensingsloven:
§ 7 (grunneiers ansvar) 
§ 27 (hva er avfall) 
§ 28 (forbud mot forsøpling og krav om 
opprydding) 
§ 37 (kommunens rett til å gi pålegg om 
opprydding)
§ 50 (kommunens rett til å foreta befaring)
§ 73 (kommunens rett til å gi tvangsmulkt når 
det ikke er ryddet opp innen fristen)
§§ 75 og 76 (kommunens rett til å rydde opp, på 
grunneiers regning)
Forvaltningsloven:
§ 15 (kommunens framgangsmåte ved 
gransking)
§ 18 (rett til å se dokumenter)
Kap 6 (klage)
§ 42 (utsettelse av gjennomføring av tiltak under 
klage)
Offentlighetsloven: 
§24 (kommunens rett til å holde tilbake 
informasjon om klager)
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