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Gjennom nytenkning og utvikling  
skaper vi bærekraftige løsninger. 

 
Kommunen KAN PÅBY installasjon av matavfallskverner 
 
Ifølge Plan- og bygningsloven kan kommunene påby installasjon av matavfallskverner. 
Dersom kommunene innførte et slikt påbud ville renovasjonskostnadene kunne halveres, 
mens avløpskostnadene ville i de fleste tilfeller kun øke marginalt. Dette står i sterk kontrast 
til hva Norsk Vann- og Avløpsverkforening (NORVAR) mener, de hevder det ikke finnes 
hjemmel i Norsk lov for dette.  
 
Kommunene benytter seg av denne loven for å påby bl.a. installasjon av vannmålere og 
tilknytting til kommunalt avløp. Begrunnelsene er basert på vern av ressurser, miljø og 
hygiene, - de samme som ville vært brukt ved en eventuell innføring av en kvernbasert 
utsorteringsløsning for matavfallet. 
 
 
Utdrag fra Plan- og bygningsloven 
 
§ 2. Formål  

Planlegging etter loven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal 
og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, 
samt å sikre estetiske hensyn.  

Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge 
til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet.  

Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode 
oppvekstvilkår.  
 
Endret ved lover 21 april 1989 nr. 17, 5 mai 1995 nr. 20 (se dens III - i kraft 1 juli 1997).  

 
§ 75. Privet - WC  

1. For hver familieleilighet skal det være eget vannklosett eller privet. Kommunen kan også 
ellers påby at bygning skal forsynes med privet og fastsetter i tilfelle privetenes antall.  

2. Hvor det er tilfredsstillende vannforsyning og avløp, kan kommunestyre, etter at 
kommunen har uttalt seg, gi påbud for bestemte strøk om installering av vannklosett. Når det 
vil være fordelaktig, hygienisk og forurensningsmessig, kan påbud om annen bestemt type 
klosett gis for bestemte strøk. På samme vilkår kan kommunen påby installering av 
vannklosett eller annen bestemt type klosett for bestemte eiendommer.  

Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85.  

Kilde: http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html  
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