
 

 

Forskrift for innkreving av gebyr for 
tilsyn med besitter av næringsavfall, 
Bardu kommune. 

§ 1 Virkeområde 

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med 

besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig ut fra husholdningsavfall, i 

Bardu kommune. Kommunen tar selv tjenesten for tømming av avfall på kommunale driftsbygg. 

§ 2 Definisjoner 

Avfall som oppstår i forbindelse med en virksomhet, enten privat eller offentlig, kalles næringsavfall. 

Typisk for dette avfallet er at det er ensartet, stammer fra få kilder og oppstår i store mengder. 

Næringsavfall omfatter avfall fra butikker, hoteller, kontorer, institusjoner, barnehager osv. Det kan 

også være sagflis fra sagbruk, steinmasser fra pukkverk eller annet avfall fra industrivirksomhet. 

Næringsavfall kan også inneholde farlig avfall som må sorteres ut og håndteres for seg. 

Eksempler på næringsavfall: 

 Papp 

 Papir-alle typer 

 Drikkekartong 

 Myk plast 

 Hard plast 

 Emballasjeplast; folie, energiplast, landbruksplast, big-bags (fiskeforsekk), flasker og kanner 

 PVC-duk 

 Treverk 

 EE-avfall; kjølemøbler/frys, hvitevarer, brunevarer, tele/data, trafoer, elektromotorer, 

lysstoffrør/lyspærer/glødelamper 

 Kabler/ledninger 

 Metall (kan sorteres) 

 Glass 

 Stålskrap 

 Hageavfall 

 Restavfall 

 Oppdrettsmerder/foringsrør 

 Nøter 

 Tau/garn 

 EPS (presset isopor) 

 

 



 

 

§ 3 Tilsyn 

Kommunen har myndighet til å føre tilsyn med den delen av næringsavfallet som i art ligner 

husholdningsavfall. Virkemidlene kommunen har til å føre kontroll med at virksomhetene 

etterleverer kravene er inspeksjon av eiendom og rett til å granske dokumenter og materiell, kreve 

nødvendige opplysninger av avfallsbesitter, eller pålegge tvangsmulkt.  

§ 4 Plikt til å betale gebyr 

Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal 

betale gebyr for kommunens tilsyn med håndtering av dette avfallet. 

§ 5 Gebyr(er) for tilsyn utført av kommunen 

For tilsyn utført av kommunen skal det betales et tilsynsgebyr som er fastsatt i det til enhver tid 

gjeldende betalingsregulativ for tekniske tjenester i Bardu kommune. I tillegg kommer 

reisegodtgjørelse utregnet etter statens regulativ. Ved lang kjøring tas det sikte på å utføre tilsyn hos 

flest mulig, slik at reisekostnadene blir å fordele på flere og derved lavest mulig for den enkelte 

bedrift. Dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet, skal bedriftene ikke betale gebyr oftere 

enn hvert annet år. 

§ 6 Generelle prinsipper for beregning og fastsetting av gebyr 

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved tilsynsordningen. Kommunen 

fastsetter og justerer de til enhver tid gjeldende gebyrsatser. 

§ 7 Innkreving av gebyr, renter m.v.  

I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta 

underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 

dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling. 

§ 8 Unntak 

Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer. 

§ 9 Ikrafttreden 

Denne forskriften er gjeldende fra vedtaksdato i kommunestyret. 

 

 


