
Bedre håndtering av næringsavfall i 
Oppdal kommune



Bakgrunn

•jevnlig tilbakemeldinger om diverse avfallsbrenning og forsøpling i kommunen. I hovedsak er 
disse sakene knyttet til diverse brenning i landbruket og næringslivet for øvrig. Dette er ikke en 
god reklame for Oppdal som turistdestinasjon og medfører helse og miljøulemper for 
befolkningen. 

• «brannslokking» ved å løpe etter å kreve opprydding. 

•Ofte i helger og på kveldstid. 



Befaring/eksempler



Eksempler …



Industriområdet..



Bedre håndtering av næringsavfall

Prosjektmål

Endre holdninger i Landbruket og næringslivet for øvrig slik at avfall håndteres og behandles 
på lovlig måte, og at vi unngår forsøplingssaker. 

Delmål: 

1. Informere og arrangere møter med landbruket og næringslivet om riktig håndtering av 
avfall

2. Gjennomføre tilsyn/sjekke at avfallshåndteringen blir bedre. 



Organisering

Tverrfaglig arbeidsgruppe fra Oppdal kommune

- tekniske tjenester
- miljø
- landbruk
- miljørettet helsevern

Eksterne: 
TBRT
Landbruksorganisasjonene
Næringsforeningen
Avfallsbransjen



Gjennomføring

1. Informasjon og holdningsskapende arbeid

Det utarbeides informasjonsmateriell i samarbeid med faglag/næringsforening. Gårdbrukere 
og næringsbedrifter får informasjon om riktig avfallshåndtering og hvilke muligheter som 
finnes for de forskjellige avfallsfraksjonene. Konsekvenser av feil håndtering tydeliggjøres 
(miljø og helse), og informasjon om kommunens oppfølging der regelverket ikke 
overholdes. 

1. Bedriftsbesøk/tilsyn

Kommunen gjennomfører kontroller /tilsyn med avfallshåndtering hos aktørene. 



Miljøvennlig landbruk

•Levering av landbruksplast har økt fra 55 tonn 
i 2014 til 135 tonn i 2017

Aksjon uke 39 2018; 

•18 tonn plast

•48 tonn jern

•2 traktorer

•2 møkkete vogner

•3 forhøstere





Tilsyn med næringsavfall

Kommunen skal føre tilsyn og følge opp resultat av tilsyn med næringsavfall som i art ligner 
husholdningsavfall. 



Tilsyn

Avfallshåndtering eget punkt ved 
kontroll av produksjonstilskudd. 

Tilsyn av bedrifter i 
industriområdet. 

Risikobasert tilsyn



Tilsyn fortsatt





Tilsynsrapport



Videre arbeid 

• Fortsette med 
informasjonsarbeid, sette 
avfallshåndtering på 
dagsorden i ulike møter med 
bransjen

• Ryddeaksjoner – bistå lag, 
foreninger og organisasjoner 
med ryddeaksjoner
✓ Miljørafting
✓ Vårryddeaksjoner
✓ Landbruksaksjoner

• Mer tilsyn, også mer på bygge 
og rivingsavfall. (avfallsplaner)


