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avfallshåndtering
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Bakgrunn

Kommuner får delegert mange oppgaver innen 
forurensningsområdet. Blant annet har 
kommunene kontroll/tilsyn med:

• ulovlige deponi

• ulovlig avfallsbrenning

• bygg/riveavfall

• bakkeplanering

• forurenset grunn 



Bakgrunn

Avfallsplan for BIR 2004-08 og 2010-15 omhandler temaet: 
delegerte oppgaver til kommunene

2004-08:

«Kommunane skal nytte BIR-samarbeidet til samordning av 
lokale forvaltningsoppgaver innen avfall. Med stadig aukande
delegering av forvaltningsansvar vert dette eit stadig større 
behov»

2010-15:

«BIR skal utrede hvordan en kan tilby assistanse til kommuner 
som ønsker hjelp til ulike forvaltningsoppgaver innenfor 
forurensningsområdet» 



Bakgrunn

• BIR engasjerte KPMG:

- lede prosjektet

- forankre prosessen med eierkommuner

- kartlegge kommunenes ønsker og behov

- utrede ulike former for interkommunalt 
samarbeid

- utarbeide sluttrapport 



Bakgrunn

Prosjektgruppen anbefalte at BIRs 
eierkommuner prioriterer å samarbeide om en 
av følgende oppgaver (i prioritert rekkefølge):

• Forsøpling

• Næringsavfall (fra mindre virksomheter, 
institusjoner)



Bakgrunn

I slutten av 2014 inngikk BIR formelle avtaler 
med de deltakende kommunene om inter-
kommunalt samarbeid om tilsyn med forsøpling. 



Bakgrunn

Ifølge avtalene og med hjemmel i forurensningsloven § 83 fikk BIR 
delegert myndighet fra eierkommunene til å utføre administrative 
oppgaver knyttet til tilsyn med og kartlegging av forsøpling i 
kommunene, samt administrative oppgaver med opprydding i saker 
om forsøpling.

Kommunene må:

• betale et vederlag – ikke kostnadsdekning over renovasjonsgebyret. 
Fra 1. januar 2017 ble det vederlagsfritt da bedriftsforsamlingen 
besluttet at kostnader dekkes av BIR og tas av overskuddet fra 
næringsvirksomheten i BIR-konsernet.

• behandle klager



Bakgrunn
Kommuner som har inngått avtale med BIR: 
j

• Fusa

• Kvam

• Os

• Osterøy

• Sund

• Vaksdal

• Samnanger (fra 2016)

• Askøy (fra 2017)

• Bergen (fra 2018)

Askøy

Bergen



Mål:

Å redusere omfanget av forsøpling i 
kommunene



Hvordan ville vi oppnå dette målet?

• Forberedelse av nødvendige dokumenter

• Kartlegging av den generelle 
forsøplingssituasjonen i kommunene

• Prioritering av saker

• Planmessig tilsyn

• Saksbehandling



Dokumenter 

Forberedelse av retningslinjer for behandling av 
forurensnings- og forsøplingssaker i BIR AS

• De sikrer lik saksbehandling i alle kommuner.

• Inneholder definisjoner og andre viktige 
bestemmelser angående saksbehandling.

• Disse ble sendt kommunene for vedtak i 
kommunestyret.



Kartlegging

Flyfotoanalyse

• Enkel metode for å gjøre seg kjent 
med den generelle 
forsøplingssituasjonen i kommunene

• Flyfotoer tilgjengelige på 
www.seeiendom.no

• Kan kun identifisere store gjenstander 
(f.eks. bilvrak)

• Identifisert 190 steder med mulig 
forsøpling

http://www.seeiendom.no/


Oversiktskart – mulig forsøpling 

etter flyfotoanalyse



Orienteringsturer

• Begynte i januar 2015

• Flere nye steder ble oppdaget under 
orienteringsturer

• Til sammen er over 300 steder blitt befart 

• Forsøpling både i utmark og tettbygde områder



Prioritering

Forhold som øker sannsynligheten for at en sak prioriteres 
• Forurensning fra virksomhet som ikke håndteres av andre myndigheter
• Forurensning som har skapt stor bekymring i befolkningen
• 5 eller flere avskiltede/ulovlig registrerte biler
• Bilvrak som er sterkt preget av forringelse
• Ulåste biler
• Vrak av større kjøretøy eller maskiner
• Bildeler
• Bygningsavfall som kan inneholde miljøgifter
• Større mengder elektronikk
• Kasserte hvitevarer, spesielt kjøleskap
• Kjemikaliebeholdere, sprayflasker
• Avfall som med stor sannsynlighet kan føre til skade på barn
• Forurensning i nærhet av brønner, vassdrag, barnehager og skoler

Forhold som reduserer sannsynligheten for at en sak prioriteres
• Hageavfall
• Rent trevirke
• Rent metall
• Stein, grus
• Bilvrak som er lagret under presenning og på fast dekke
• Bildekk
• Bygningsmaterialer som er lagret for fremtidig bruk



Befaringer

• Gjennomføres etter varsel

• Som regel er det 2 tilsynspersoner

• Rett til å klage over beslutningen om å foreta 
en befaring

• Over 260 varslet befaringer siden februar 2015 



Saksgang
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Erfaringer

• «Skrotnisser»

• Bilvrak

• Bilentusiaster (hobby)

• Gamle jordbruks- og 

landbruksmaskiner 

• Forsøpling langs veier og i skoger 



Status per 31. desember 2018

Dato Antall 
lokaliteter

Antall 
befaringer 
(etter varsel)

Antall varsler 
om pålegg om
opprydding 

Antall vedtak 
om pålegg om 
opprydding

Antall avsluttet 
saker 

Antall 
klagesaker

1. januar 2015 133 0 0 0 0 0

31. desember 2018 358 265 118 13 282 1



Som et resultat av den gjennomførte tilsynsaktiviteten 
har vi registrert at det er fjernet:

- ca. 150 bilvrak

- ca. 20 maskinvrak

- store mengder bildeler, skrap og avfall



Oversiktskart – nåværende situasjon:



Vanskelige saker

• I hver kommune finner vi folk som skaper 
problemer

• Vanligvis 2-3 saker i hver kommune

• Årsaker: 

– motstand

– dårlig økonomi

– store mengder avfall



Før og nå:











Takk for meg! 



Forsøplingsaker 
i media

ÅRSMØTEKONFERANSE ULSTEINVIK 3.- 4. APRIL 
2019
AVFALLSFORUM MØRE OG ROMSDAL
V/TINA SKUDAL, BIR AS



• få tips om forurensing og forsøpling i kommunen
• informere om vårt arbeid til innbyggere og BIRs eierkommuner
• sette ny miljøstandard i kommunene

Tre mål med presseoppslag i lokalavisene:



En innkjørsel til irritasjon! 

Et hus i et nabolag der det 
bor mange barn. Naboer 
reagerer – slik vil de ikke 
ha det rundt seg!



Noen tar seg veldig godt til rette langt utenfor egen eiendom og tingene deres
preger nabolaget.



• Stadig mindre aksept for synlig 
forsøpling

• Økt bekymring for miljøgifter 
og mikroplast

• Økt krav om at noen må gjøre 
noe

• Det er i dag mulig å bli kvitt 
avfall uten store kostnader

• De som forsøpler naturen sees 
mer og mer som en gnitalus
som belaster fellesskapet

Villfyllinger



Det er lettere å kaste 
fra seg avfall på et sted 
der som allerede er 
forsøplet. Gamle 
villfyllinger blir tilført 
nytt boss. 



Skrotnisser

- og rotekopper!



Tok en kjapp en…



• Tradisjonell avfallsløsning

• Bossbrenning er ulovlig

• Folk er redd for brann og 
noen plages av røyk

Brenning av avfall



• En egen rase som kun 
består av hanndyr

• De har alltid plass til flere 
biler og vrak

• Alltid optimistisk i forhold 
til fremtidig bruk og 
reparasjon

• Plass er en ukjent 
begrensning

• Ser seg gjerne rundt for å 
gjøre flere varp

• Er skråsikre på at deres 
biler ikke forurenser miljøet

Bil- og vrakeiere



Rundt vrak og gamle biler lagres 
det ofte annet avfall, som oljer 

og drivstoff. Her er det synlig avrenning 
av miljøgifter.





Gammel 
kjærlighet ruster...

Forlengs glemt av 
eier, 

men vraket plager 
andre som ferdes 

langs veien.



Os og Fusaposten
Vaksdalposten

Saker i alle lokalavisene 
jevnlig:



Vestnytt er lokalavisen i Sund kommune



Medieoppslag gir:
• Kjennskap til ordningen

• Sier hva som er akseptabelt 
og ny standard

• Gode tilbakemelding fra 
innbyggere  

• Flere tips – nye saker

• Oppslag om forsøplinger 
og forurensinger synes å 
gjøre beboerne stadig mer 
miljøbevisste og de kan bli 
kvitt et problem



Å se egen eiendom og eget avfall i 
lokalavisen kan vekke sinne om 
forsøpleren føler seg uthengt. 

Selv om forsøplingen er synlig for alle 
forbispaserende og forbikjørende, hver 
dag, hele året, og naboer har klaget til 
dem i åresvis, så reagerer de om de får 
se et bilde av bosset en gang i avisen.

Et godt samarbeidsklima er viktig for å 
få løst sakene. Viktig å være bevisst på 
hva vi kan gi lokalavisene.

Vi fryktet at saker ville bli til «lille 
David» mot «store stygge BIR»

Tabbe?



Alle journalister ønsker lokal vinkling med lokale bilder av 
lokale forsøplinger. Det har vært stor interesse og fin respons 
på våre henvendelser.

Vi har lært underveis og sender nå bilder med lite bakgrunn, 
hus og terreng kan gi mye informasjon til  kjentfolk. 

Vi er mer nøye med å gi pressen anonyme bilder med fokus 
på forsøplingen for ikke å henge ut enkeltpersoner, og ber 
gjerne journalisten se etter kjennetegn i bildene.

Journalister kan være med på generelle orienteringsturer, ikke 
på befaringer.



Oppslag i regionale aviser:



- og prosjektet vårt havnet på forsiden av 
Aftenposten!

Juni 2015



Et samarbeid der BIR på vegne av medlems-
kommunene får kontroll på ulovlige 

avfallsplasser på privat og offentlig grunn.

Folk i andre kommuner i Hordaland tar kontakt, 
deriblant mange fra Bergen. Sogn, 

Ålesundsområdet, ord-Norge

Oppsummert er prosjektet møtt med stor 
interesse.

Mange har spurt om fremgangsmåte (luftfoto) og 
fått råd basert på erfaringene vi har gjort oss.

Stadig nye erfaringer høstes. Nå sendes BIRs 
første saker over til Statens Innkrevnings-

sentral og vi må etablere rutiner for å 
sikre at det formelle utføres riktig.
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Verkane på
Kvittingen
i 
Samnanger
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Gamle villfyllinger 
tiltrekker seg nytt 
avfall…

Vi setter en ny 
standard i 
kommunen for 
forsøpling.



Selv bare litt boss kan gjøre stor skade på natur og dyr

Få det vekk!


