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Internasjonalt problem – lokale utfordinger

■ Marint avfall er i all hovedsak uten en legal eier



Litt overordnet norsk styring (for kommunene)

Stortinget
(kommuneloven)

Kommuner

Kommunestyret
(ledes av ordfører)

Rådmannen
(kommunedirektør)

Etater, IKS, AS...

Fylkeskommuner

Fylkestinget

Fylkesrådmann

Enheter, AS...

Kongen (Staten) og regjerningen

Fylkesmennene
(KMD - 10 fylker)

2440 ansatte

Fylkesmann i Fylket

Forvaltning på vegne av dept. og politisk ledelse Tilsyn



Forurensingsloven

■ Klima og Miljødept.
■ Gjelder på land og til vanns



Forurensingsloven og avfall

■ Avfall innenfor §§27-
37

■ Avfallsselskapene §30
■ Havner §32
 



Hvem har ansvaret?

MDIR - Fylkesmennene

Rådmannen

Husholdningsavfall

Havner



Statens Vegvesen,
rådmenn

Rådmannen

MDIR - Fylkesmannen

Rådmannen

Turistanlegg mv

Veier

Etterlatt med eier

Store ting med eier

Rådmannen

Rådmannen



Rådmannen blir fulgt opp

 



Delegering i en norsk kommune

Kommunestyret (politisk styring og Gen forsamling)

Eierstyring
§30 delegert (i mange tilfeller)

Valgte repr til Rep-skap

IKS
Styret

Adm dir

Eierstyring
Valgte repr til Rep-skap

Mange andre AS

Rådmannen

Alle andre formål
Plan og Miljø

F-loven (forvaltning og vedtak i KST)

 

Politiske utvalg

Alt 1. Saker fremmes for pol behandling

Alt 2: Rådmannen fått §§ delegert og
vedtar uten pol behandling

Eierstyring av selskaper
Med eller uten§§
 



Oversikt for avfallsbransjen
Nasjonalt MDIR

Marin finansieringsordning
- Sammensatt av flere ulike

virkemidler

Koordinere landsdekkende
opprydningsaksjoner

(COOP og NG, Finn.no, Ragn
Sells mv)

MDIR og Fylkesmannen
Tilsyn og fordeling av midler

Sortere.no
Ryddeportalen.no

HNR

Produsentansvars-ordninger

Lokalt og regionalt  
IKS/kommune:

Innsamler av oppsamlet
strandsøppel når de driver i

egenregi.
 

Setter ofte premissene for
oppsamlingen.

IKS/kommune
Tilrettelegging av ryddeaksjoner

 
Setter ofte premissene for

oppsamlingen. Samarbeider ofte
tett med friluftsråd, frivillige og

andre.
 

Private avfallsselskap:
Henter på oppdrag fra nasjonale

og/eller IKS/kommune
 

Setter ofte premissene for
oppsamlingen.

Kommunen:
Forurensningsmyndighet ihht F-loven

Mottak av marint avfall

Søker refusjonsordningen 2 kr/kg,
pluss mann og bil

Stor innsats og engasjement
avhengig av region og mandat

Søker refusjonsordningen 2 kr/kg,
pluss mann og bil

 

Ingen støtteordninger nå.  

Sørge for materialgjenvinning eller
sendt til forbrenning

 Sørge for materialgjenvinning eller
sendt til forbrenning

 

  



Oppsummering

■ F-loven gir hjemmel

■ Avfallsselskapene er sentrale, men har ikke hele ansvaret. Så kommunen
(som myndighet for f-loven) må også bruke denne makten og posisjonen.

■ Rådmannen har stort ansvar – også for avfall og forurensing

■ Kostnader?
■ Gebyr for husholdningsrenovasjon skal ikke dekke annet enn husholdningsrenovasjon
■ Kommunen er f-myndighet i egen kommune.
■ Kommunen har rikelig med ansvar for søppel og forurensing utenom

husholdningsrenovasjon.
■ Kommunen kan velge å bevilge tid og penger til det som man ønsker(selvfølgelig

innnenfor kommuneloven og ikke i strid med andre lover)


