
Forurensningsloven
( Lov –1981-03-13-6 )

§ 1. (lovens formål) 

       Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere 
eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre 
behandling av avfall. 

       Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke 
fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og 
selvfornyelse. 
Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 107. 

§ 2. (retningslinjer) 

       Gjennomføringen av loven skal skje etter disse retningslinjer: 
1.Det skal arbeides for å hindre at forurensning oppstår eller øker, og for å 

begrense forurensning som finner sted. Det skal likeledes arbeides for å unngå 
avfallsproblemer. Loven skal nyttes for å oppnå en miljøkvalitet som er 
tilfredsstillende ut fra en samlet vurdering av helse, velferd, naturmiljøet, 
kostnader forbundet med tiltakene og økonomiske forhold. 

2.Forurensningsmyndighetene skal samordne sin virksomhet med 
planmyndighetene slik at planlovgivningen sammen med denne lov brukes for å 
unngå og begrense forurensning og avfallsproblemer. 

3.For å unngå og begrense forurensning og avfallsproblemer skal det tas 
utgangspunkt i den teknologi som ut fra en samlet vurdering av nåværende og 
fremtidig bruk av miljøet og av økonomiske forhold, gir de beste resultater. 

4.Avfall skal tas hånd om slik at det blir minst mulig til skade og ulempe. Det skal 
gjenvinnes der dette ut fra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og 
økonomiske forhold er berettiget. 

5.Kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal 
dekkes av den ansvarlige for forurensningen eller avfallet. 

6.Forurensning og avfallsproblemer som skyldes virksomhet på norsk område skal 
motvirkes i samme utstrekning hva enten skadene eller ulempene inntrer i eller 
utenfor Norge. 

Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 107. 

§ 6. (hva som forstås med forurensning) 

       Med forurensning forstås i denne lov: 
1) tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen, 
2)støy og rystelser, 
3) lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndigheten bestemmer, 
4)påvirkning av temperaturen 

som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. 



       Som forurensning regnes også noe som kan føre til at tidligere forurensning blir 
til økt skade eller ulempe, eller som sammen med miljøpåvirkning som nevnt i 
nummer 1 til 4, er eller kan bli til skade eller ulempe for miljøet. 

§ 7. (plikt til å unngå forurensning) 

       Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning 
uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11. 

       Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven 
skal den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har 
forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense 
virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og 
ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten 
etter dette ledd gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som 
skal unngås. 

       Bestemmelsen i annet ledd gjelder også forurensning som er tillatt etter § 11 
dersom det er åpenbart at vedtaket kan omgjøres etter § 18 første ledd nummer 1 
eller 2. Tilsvarende gjelder dersom det av samme grunner er åpenbart at det etter § 9 
tredje ledd kan gjøres unntak fra forskrift som tillater forurensning. 

       Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet 
ledd første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist. 
Endret ved lov 15 april 1983 nr. 21. 

§ 18. (endring og omgjøring av tillatelse) 

       Forurensningsmyndigheten kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelse etter 
loven her eller etter forskrift i medhold av loven, eller sette nye vilkår, og om 
nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom 
1)det viser seg at skaden eller ulempen ved forurensningen blir vesentlig større eller 

annerledes enn ventet da tillatelse ble gitt, 
2)skaden eller ulempen kan reduseres uten urimelig kostnad for forurenseren, 
3)ny teknologi gjør det mulig å minske forurensningene i vesentlig grad, 
4)vilkårene i tillatelsen er unødvendige for å motvirke forurensninger, 
5)de fordeler forurenseren eller andre får av at vilkår blir lempet på eller opphevet, 

er vesentlig større enn de skader eller ulemper det vil føre til for miljøet, eller 
6)det forøvrig følger av ellers gjeldende omgjøringsregler. 

       Tillatelse gitt i medhold av § 11 annet ledd tilbakekalles eller endres dersom 
kvoteplikten etter klimakvoteloven § 4 opphører. 

       Tillatelse kan i alle tilfeller tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år 
etter at den ble gitt. 

       Ved avgjørelser etter første og tredje ledd skal det tas hensyn til kostnadene en 
endring eller omgjøring vil påføre forurenseren og de fordeler og ulemper endring 
eller omgjøring for øvrig vil medføre. 
Endret ved lover 15 april 1983 nr. 21, 21 juni 1996 nr. 36, 17 des 2004 nr. 99 (i kraft 1 jan 2005). 
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