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1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 
§ 1-1 FORMÅL (jf. forurensingsloven § 30)   

Formålet med forskriften er å sikre en forsvarlig håndtering av husholdningsavfallet i samsvar med 

lovpålagte krav til miljø, helse, sikkerhet og god økonomiforvaltning. Den skal bidra til å realisere de 

forpliktelser som er gitt kommunen ved lov, samt nå de målene som kommunen til enhver tid har 

nedfelt i sine planer eller er pålagt av nasjonale myndigheter.  

Forskriften skal bidra til å fremme kommunens mål om å redusere mengden avfall og legge til rette 

for sirkulærøkonomi gjennom bedre utnytting av avfall som ressurs, med særlig vekt på gjenvinning 

og reduksjon av restavfall. Forskriften skal bidra til å fremme kommunens mål, strategi og tiltak for 

bedre klima og miljø, og samtidig sikre renovasjon som samfunnskritisk infrastruktur. 

Forskriften skal forhindre ulovlig innsamling av husholdningsavfall.  

 

§ 1-2 VIRKEOMRÅDE (jf. forurensingsloven § 30 tredje ledd) 

Forskriften gir bestemmelser om håndtering av husholdningsavfall, og gjelder alle registrerte 

eiendommer i Bergen kommune der det oppstår husholdningsavfall.  

Næringsavfall omfattes ikke av denne forskriften.  

Forskriften omfatter heller ikke oppsetting av avfallsbeholdere, tømming og opprydning i tilknytning 

til utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder, langs offentlige veier mv. Det vises her til 

avgrensningene i forurensningsloven §§ 35 og 36.  

Forskriften gir også bestemmelser om avfallsgebyr. 

 

§ 1-3 DEFINISJONER (jf. forurensningsloven §§ 27, 30 og 34) 

I denne forskriften benyttes følgende definisjoner:  

Med abonnent menes eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall.  

Med avfall menes løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har til hensikt å kassere eller 

er forpliktet å kassere. Som avfall regnes ikke avløpsvann og avgasser.   

Med avfallsløsning menes BIRs oppsamlingsløsninger, herunder beholdere, nedkast og containere.  

Med beholder menes enhet for oppsamling av husholdningsavfall mindre enn 1000 liter, som eies av 

BIR.  

Med BIR menes BIR AS og de heleide datterselskapene av BIR AS som utfører oppgaver knyttet til 

renovasjon av husholdningsavfall.  

Med bossnett menes nedgravd rørsystem for innsamling av avfall som er eid av BIR.  

Med container menes 1 000 liter og større enheter for oppsamling av husholdningsavfall. 
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Med eiendom menes all registrert grunneiendom eller seksjonert del av slik eiendom der det oppstår 

husholdningsavfall. Dette omfatter også eiendommer som ikke benyttes regelmessig, herunder 

fritidseiendommer, hytter, støl, rorbu/naust, campingvogn og lignende. 

Med farlig avfall menes avfall som er klassifisert som farlig avfall i avfallsforskriften § 11-2. 

Med felles avfallsanlegg menes avfallsanlegg og infrastruktur som kan betjene flere eiendommer 

eller husholdninger.  Med gjenvinning menes ethvert tiltak der hovedresultatet er at avfall kommer 

til nytte.  

Med gjenvinningsstasjon menes kommunalt mottak for levering av grovavfall, elektrisk og elektronisk 

avfall, farlig avfall, samt avfall som ikke er del av henteordningen 

Med hentested menes sted for plassering av beholder på tømmedag.   

Med husholdningsavfall menes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som 

inventar og lignende. 

Med innsamling menes når BIR samler inn avfall hos abonnent eller når kunde leverer avfall til et av 

BIRs mottak. 

Med kunde menes enhver som leverer husholdningsavfall til BIRs gjenvinningsstasjoner. 

Med matavfall menes nyttbar og ikke nyttbar mat som har blitt avfall.  

Med nedkast menes den delen av nedgravd avfallsløsning (container, bossug, bossnett) som står over 

bakken og som har en luke der kunden kaster sitt avfall i. 

Med næringsavfall menes avfall fra offentlige og private virksomheter, institusjoner, lag, foreninger 

mv. Alt avfall som ikke er husholdningsavfall anses som næringsavfall. 

Med oppsamling menes når abonnent kaster avfall i beholder eller container. 

Med oppstillingsplass menes sted for plassering av beholder utenom tømmedag. 

Med park- og hageavfall menes biologisk nedbrytbart avfall i form av greiner, gress og lignende 

biologisk nedbrytbart avfall som oppstår i private og offentlige hager, parker og grøntområder og 

som samles inn som en separat avfallstype.  

Med plastavfall menes avfall som består av plastemballasje og andre kasserte plastprodukter, som 

husholdningsartikler, engangsartikler og lignende. I dette inngår fossil- og biobaserte plastprodukter. 

Med returpunkt menes allment tilgjengelig mottak for levering av kildesorterte avfallstyper for 

private husholdninger.  
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2 KOMMUNENS ANSVAR 
§ 2-1 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (jf. forurensningsloven § 30) 

Kommunen skal etter forurensningsloven § 30 sørge for innsamling av husholdningsavfall.  

Bergen kommune har ved bystyrets vedtak i sak 219/20 tildelt BIR AS enerett til innsamling av 

husholdningsavfallet. BIR AS kan videre delegere denne eneretten innenfor de ulike delene av 

avfallshåndteringen til heleide datterselskaper. 

§ 2-2 FASTSETTELSE OG INNKREVING AV GEBYR (jf. forurensningsloven § 34) 

Avfallsgebyret fastsettes årlig av kommunen i eget gebyrvedtak, etter reglene om selvkost, jf. 

selvkostforskriften FOR-2019-12-11-1731. 

Kommunen krever inn avfallsgebyret. Avfallsgebyret er sikret med legalpant etter lov om pant § 6-1. 
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3 BIR SINE PLIKTER 
§ 3-1 HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (jf. forurensningsloven § 30, bystyrets 

tildeling av enerett av 24.06.2020 sak 219/20) 

BIR skal ivareta kommunens forpliktelser for håndtering av husholdningsavfall innenfor rammene av 

den tildelte eneretten.  

 

BIR skal legge til rette for god avfallshåndtering, samle inn husholdningsavfall i tråd med 

forurensningsloven og levere gode tjenester for innsamling av husholdningsavfall. Innsamling skal 

skje på en slik måte at det ikke oppstår unødig sjenanse.  

BIR skal legge til rette for avfallsreduksjon og materialgjenvinning. BIR skal legge til rette for 

kildesortering av plastavfall, papir/papp/kartong, matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje.  

BIR kan legge til rette for ytterligere utsortering av avfall.  

BIR kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.  

BIR kan unntaksvis, og etter nærmere fastsatte retningslinjer, gi andre aktører samtykke til å samle 

inn husholdningsavfall.   

 

§ 3-2 OPPSAMLING, INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL (jf. 
forurensningsloven § 30)  

BIR har plikt til å samle inn husholdningsavfall. BIR bestemmer hvilken avfallsløsning som skal brukes 

for oppsamling og angir hentested og tid for innsamling av avfall. Der bossnett er etablert, skal 

eiendom tilknyttes dette. Når det er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk 

oppbevaring, innsamling og transport, kan BIR pålegge:  

a)  endring av hentested  

b) endring av beholdertype for å øke volumet  

c) endre antallet beholdere  

Abonnent kan pålegges å bære kostnaden med tiltakene i andre ledd punkt a, b og c.  

BIR kan pålegge abonnent å bruke beholdere og andre avfallsløsninger, som eies og forvaltes av BIR, 

når dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet med forskriften. Der avfallsløsning ligger på privat 

grunn, kan pålegg bare gis når det foreligger samtykke fra grunneier eller annet rettslig grunnlag for 

slik bruk.  

Dersom BIR er ansvarlig for at beholder ikke er blitt tømt på tømmedag, skal BIR sørge for at den 

tømmes så raskt som mulig. Vurdering skjer i forhold til hva som er hensiktsmessig og forsvarlig. BIR 

skal sørge for at husholdningsavfall samles inn, forutsatt at beholder er plassert på hentested innen 

kl. 06.00 på tømmedag.  Abonnenten må melde manglende innsamling før kl. 12.00 dagen etter 

tømmedagen.  

For de anlegg som ikke eies av BIR, er eier av felles avfallsanlegg ansvarlig for drift og vedlikehold av 

eget anlegg. Eier må sørge for at anlegget er tilpasset de systemer BIR bruker for innsamling av 
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husholdningsavfall, som for eksempel tilkomst, løfteverktøy og lignende. Dersom BIR ikke kan tømme 

anlegget på grunn av forhold hos eier, kan BIR pålegge eier av anlegget å benytte BIRs beholdere for 

innsamling. BIR bestemmer da også hentested for beholdere, og hvilke beholdere som skal benyttes.   

 

§ 3-3 AVFALL TIL GJENVINNINGSSTASJON (jf. forurensningsloven § 29)  

BIR skal ha gjenvinningsstasjoner for grovavfall, større mengder avfall, elektriske og elektronisk avfall 

(EE-avfall), farlig avfall og annet kildesortert avfall fra husholdning.  BIR kan ha returpunkter for 

mottak av enkelte avfallstyper fra husholdningene.  

BIR skal løpende medvirke til økt gjenbruk, blant annet ved å videreutvikle brukthallene og legge til 

rette for gjenvinning.   

BIR har ansvar for opprydning ved forsøpling på eller ved returpunkt og større hentesteder, dersom 

dette ikke blir utført av den eller de som har ansvar for forsøplingen. 
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4 ABONNENTENS PLIKTER 
§ 4-1 BRUK AV RENOVASJONSTJENESTEN (jf. forurensningsloven § 30) 

Abonnenten skal bruke BIR sin tjeneste for oppsamling og innsamling av husholdningsavfall, i tråd 

med denne forskriften. 

Større enheter, park- og hageavfall, farlig avfall og elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) fra 

husholdninger skal ikke kastes i oppsamlingsenhet, men leveres til en gjenvinningsstasjon.  

 

§ 4-2 GEBYRPLIKT OG FRITAK (jf. forurensningsloven § 34 fjerde ledd) 

Abonnenten plikter å betale avfallsgebyr til kommunen.   

Om det er knyttet gebyrplikt til en eiendom, hvor mange gebyr og hvem som er ansvarlig for betaling 

av gebyr, avgjør BIR.  

BIR skal påse at opplysningene om eiendommen og antall husholdninger er riktig før vedtak om 

avfallsgebyr blir gjort.  

Abonnenten har en selvstendig plikt til å sikre at BIR har riktige og relevante opplysninger om 

eiendommen.  

Abonnent kan søke om fritak fra avfallsgebyr når eiendommen oppfyller kriteriene for fritak. Søknad 

om fritak rettes til BIR, som på vegne av kommunen behandler søknad etter fastsatte retningslinjer.   

 

§ 4-3 GRUNNLAG FOR DIFFERENSIERT GEBYR – BRUK AV TØMMEDATA (jf. 

forurensingsloven § 30 og 34) 

Faktisk bruk av avfallsløsninger registreres elektronisk og lagres hos BIR. For anlegg som BIR ikke eier, 

skal eier, eventuelt etter skriftlig avtale om dette, gi BIR tilgang til data om faktisk bruk. Ved 

manglende registrering, uansett årsak, kan BIR foreta en gjennomsnittsberegning av bruken ut fra 

historiske data. BIR kan gi nærmere retningslinjer om dette. Opplysningene er grunnlag for beregning 

av differensiert gebyr. 

Ved behandlingen av eventuelle personopplysninger, er BIR å anse som kommunens databehandler 

etter personvernlovgivningen. Data om faktisk bruk som ikke lenger utgjør personopplysninger idet 

opplysningene inngår i analyser, statistikk og lignende, forvaltes av BIR på vegne av kommunen, og 

BIR plikter, etter forespørsel, å fremlegge slike data for kommunen. 

 

§ 4-4 BRUK AV BEHOLDER, CONTAINER OG FELLES AVFALLSANLEGG (jf. 

forurensningsloven § 30 tredje ledd) 

Abonnent skal bruke BIRs beholder, container eller felles avfallsanlegg etter anvisning og pålegg fra 

BIR.  



Forskrift for håndtering av husholdningsavfall – Bergen kommune 23.03.2021                       

 

8 
 

Abonnent er ansvarlig for at plassering og bruk av BIR sine beholdere/containere skjer i samsvar med 

denne forskriften, og retningslinjer gitt i medhold av denne.  Abonnenten er økonomisk ansvarlig for 

beholdere/containere som er bortkomne eller ødelagt ut over normal slitasje, og for tap som oppstår 

som følge av uaktsom bruk. BIR vil reparere eller skifte beholdere/containere som følge av vanlig 

slitasje og elde, samt ved skader som har oppstått på grunn av uaktsomhet fra BIR sin side.   

 

§ 4-5 TILKOMST – HENTESTED PÅ PRIVAT VEI (jf. forurensningsloven § 30) 

Hvis abonnent ønsker hentested som medfører bruk av privat vei, skal følgende krav være oppfylt for 

at hentestedet kan brukes: 

1) Privat vei skal være i henhold til BIRs renovasjonsteknisk veileder (RTV).  

2) I forbindelse med snøfall, frost og andre lignende hindringer er veieier ansvarlig for å sikre 

nødvendig og forsvarlig tilkomst for BIR. 

BIR kan gi pålegg om annet hentested hvis kravene i denne bestemmelsen ikke er oppfylt.   

Ved bruk av private adkomstveier, kan BIR kreve at det blir inngått skriftlig avtale om rett til 

benyttelse av veiene for innsamling av husholdningsavfall. Avtalen inngås mellom BIR og veieiere. 
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5 TILSYN, KONTROLL OG SANKSJONER 
§ 5-1 TILSYN OG KONTROLL (jf. forurensningsloven § 30 tredje ledd)  

BIR kan foreta tilsyn og kontroll for å sikre gjennomføringen av bestemmelsene i denne forskrift.  

BIR kan kontrollere avfall som leveres på gjenvinningsstasjon eller annen bringeordning. BIR kan 

pålegge den som leverer avfallet å dokumentere at avfallet er husholdningsavfall, samt å gi 

opplysninger om avfallets innhold og opphav. BIR kan kontrollere fremlagt dokumentasjon og 

opplysninger.  For å lette kontroll, skal avfall som leveres på gjenvinningsstasjon ved ankomst være 

sortert og synlig for BIRs veiledere.   

 

§ 5-2 PÅLEGG OM OPPRYDDING OG KOSTNADSDEKNING VED FORSØPLING (jf. 
forurensningsloven §§ 28 og 37) 

BIR skal påse at forbudet mot forsøpling etter forurensningsloven § 28 etterleves på hentesteder, 

returpunkt, gjenvinningsstasjoner og lignende.  

Ved brudd på forurensningsforbudet etter forurensningsloven § 28, kan BIR gi pålegg om opprydning 

eller kreve at rimelige utgifter til fjerning eller opprydding av forsøplingen dekkes av den som er 

ansvarlig for forsøplingen med hjemmel i forurensningsloven § 37.  

 

§ 5-3 TVANGSMULKT (jf. forurensningsloven § 73) 

Den som får pålegg med hjemmel i denne forskriften, har plikt til å rette seg etter pålegget.   

For å sikre at pålegg blir fulgt kan BIR, på vegne av kommunen, fatte vedtak om tvangsmulkt til staten 

med hjemmel i forurensningsloven § 73.   

 

§ 5-4 OVERTREDELSESGEBYR (jf. forurensningsloven § 80) 

Kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr til den som overtrer bestemmelser gitt i medhold av 

denne forskriften i henhold til forurensningsloven § 80 første ledd, bokstav j.  

 

§ 5-5 STRAFF (jf. forurensningsloven § 79) 

Overtredelser av denne forskriften kan straffes med bøter, jf. forurensningslovens § 79, 2. ledd. 
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6 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER  
§ 6-1 DELEGERT MYNDIGHET TIL Å FATTE ENKELTVEDTAK MV. (jf. forurensningsloven § 83) 

BIR har hjemmel til å fatte enkeltvedtak etter denne forskriften, jf. forurensningsloven § 83 andre 

ledd.   

Forvaltningslovens regler gjelder for behandling av saker etter denne forskriften. 

 

§ 6-2 KLAGEADGANG (jf. forurensningsloven § 85) 

Klage på enkeltvedtak med hjemmel i denne forskriften fremsettes ovenfor BIR. Dersom BIR 

opprettholder vedtaket, oversendes klagen til en særskilt klagenemnd for BIR. Medlemmene i 

klagenemnda er politisk oppnevnt av BIRs eierkommuner. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages, 

men kan bringes inn for de alminnelige domstolene.    
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7 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER   

§ 7-1 IKRAFTTREDELSE  
Denne forskriften vedtas av Bergen bystyre og trer i kraft 1. juli 2021 etter offentlig kunngjøring, med 

unntak av § 3-1 for den del som gjelder utsortering av matavfall. Denne delen trer i kraft 1. januar 

2022.  

  

Ved ikrafttredelse av denne forskrift oppheves samtidig forskrift om håndtering av avfall fra 

husholdning, Askøy og Bergen kommuner, Hordaland av 22. januar 2014 nr. 172.  


