LEVANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM OPPLYSNINGER OM BYGGOG ANLEGGSAVFALL I LEVANGER KOMMUNE
Fastsatt av Levanger kommune den 17.09.2003 , med hjemmel i lov av 13. mars
1981 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 32, 49, 51 og 52a og
Miljøverndepartementets delegasjonsvedtak av 22.04.2002.
§ 1 Formål
Denne forskriften har til formål å fremme en miljømessig og samfunnsøkonomisk
forsvarlig håndtering av avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet, samt hindre at
ulovlig disponering skjer.
§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder i Levanger kommune for tiltak som krever søknad og tillatelse
etter plan- og bygningslovens § 93 og som overskrider 400 m 2 bruttoareal.
§ 3 Definisjoner
I denne forskriften menes med:
Bygg- og anleggsavfall / BA-avfall: Produksjonsavfall fra bygge- og
anleggsvirksomhet samt materialer og
gjenstander fra riving eller rehabilitering
av bygninger.
Avfallsprodusent:

Tiltakshaver i henhold til Plan- og
bygningsloven

Ansvarlig søker:

Tiltakshavers bindeledd overfor
kommunen, jfr. Plan- og bygningsloven
§ 93 b

§ 4 Opplysninger om planlagt håndtering av BA-avfall
Avfallsprodusent skal sørge for at det utarbeides en oversikt over BA-avfall som
forventes å oppstå i forbindelse med tiltaket.. Det skal redegjøres for fordeling og
disponering av avfallet, herunder spesialavfall. Avfallsprodusent skal videre gjøre
rede for planlagt håndtering av BA-avfallet, fordelt på ulike fraksjoner. Oversikten
skal være dekkende for hele tiltaket, og i samsvar med gjeldende regelverk for
håndtering av avfall.
Opplysninger om planlagt håndtering i samsvar med første ledd skal oversendes
kommunen av tiltakshaver ved ansvarlig søker for samtykke gjennom enkeltvedtak.
§ 5 Opplysninger om faktisk håndtering av BA-avfall
Avfallsprodusent skal ha dokumentasjon som viser hvordan BA-avfall som oppstår
i forbindelse med tiltaket er blitt disponert. Dersom avfallsmengder eller
disponering avviker vesentlig fra det som er oppgitt i samsvar med § 4, skal dette
grunngis og dokumenteres særskilt.
Avfallsprodusent skal sørge for at dokumentasjon er tilgjengelig for kommunen på
forespørsel.
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§ 6 Administrative kostnader
Avfallsprodusent skal betale et gebyr som dekker kommunens kostnader ved
behandling av planer for avfallsdisponering.
Gebyret skal beregnes etter satser fastsatt av kommunestyret.
Gebyret må være innbetalt før vedtak etter § 4 andre ledd treffes.
§ 7 Tvangsmulkt
For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften, eller vedtak truffet i medhold av
denne forskriften blir gjennomført, kan kommunen fastsette og frafalle tvangsmulkt
til staten i medhold av forurensningsloven § 73.
§ 8 Unntak
Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak for forskriften innenfor den
myndighet som er delegert, rammene av forurensningsloven og formålet i § 1 i
denne forskriften.
§ 9 Klage
Enkeltvedtak truffet i medhold av denne forskriften kan påklages til Fylkesmannen.
§ 10 Straff
Ved overtredelse av denne forskriften, eller vedtak truffet i medhold av denne
forskriften, kommer forurensningsloven §§ 78 og 79 til anvendelse, dersom
forholdet ikke faller inn under strengere straffebestemmelser. Kommunen kan
begjære offentlig påtale i henhold til forurensningslovens § 78 siste ledd, og § 79
siste ledd.
§ 11 Ikrafttreden
Denne forskriften trer i kraft straks.
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