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Endring av rundskriv T-3/12 om fylkesmannens myndighet etter 
forurensningsloven som følge av endring i myndighetsfordelingen for 
avfallsforbrenningsanlegg og navneendring fra fylkesmannen til 
statsforvalteren 

Klima- og miljødepartementet har endret myndighetsfordelingen etter 

forurensningsloven for avfallsforbrenningsanlegg med virkning fra 1. januar 2021.  

Endringen innebærer at tidligere delegering av myndighet etter forurensningsloven til 

fylkesmannen for anlegg for forbrenning av avfall som omfattes av avfallsforskriften 

kapittel 10 oppheves. Myndighet er i stedet delegert til Miljødirektoratet. 

Fylkesmannen er fortsatt myndighet for samforbrenningsanlegg knyttet til 

virksomheter som fylkesmannen har myndighet til å gi tillatelse til. Rundskriv T-3/12 er 

endret som følge av delegeringen. Det er samtidig gjort endringer fra "fylkesmannen" 

til "statsforvalteren" som følge av navnebyttet ved årsskiftet.  

 

 

Klima- og miljødepartementet (KLD) har besluttet å endre myndighetsfordelingen etter 

forurensningsloven for anlegg for forbrenning av avfall. Endringen innebærer at 

Miljødirektoratet blir myndighet for avfallsforbrenningsanlegg som er omfattet av 

avfallsforskriften kapittel 10 med virkning fra 1. januar 2021. Avfallsforskriften kapittel 10 

gjelder for både avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg. Fylkesmannen vil 

fortsatt være forurensningsmyndighet for samforbrenningsanlegg knyttet til virksomheter som 

fylkesmannen har myndighet til å gi tillatelse til, jf. rundskriv T-3/12.  

 

Bakgrunnen for endringen fremgår av delegeringsbrevet til Miljødirektoratet 16. desember 

2020.  
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Side 2 
 

Fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven på avfallsområdet fremgår av 

Miljøverndepartementets rundskriv T-3/12 om fylkesmannens myndighet etter 

forurensningsloven, oreigningslova og produktkontrolloven pkt. 2.2. Rundskrivet er endret i 

tråd med endringen i myndighetsfordelingen.   

 

1. januar 2021 endrer fylkesmannen navn til "statsforvalteren". Det er derfor behov for å 

endre omtalen av fylkesmannen i rundskrivet. 

 

 

Endringer i rundskriv T-3/12  

 

Endringer som følge av navneendring for fylkesmannen fra 1. januar 2021 

 

• "Fylkesmannen" erstattes med "statsforvalteren" i hele rundskrivet.  

Endringer som følge av ny myndighetsfordelingen for avfallsforbrenningsanlegg:  

 

• Rundskrivet punkt 2.2 Avfallssaker første avsnitt lyder nå:  

Statsforvalteren er myndighet for avfallsanlegg som nevnt i forurensningsloven § 29 første 

ledd med unntak av 

 
- avfallsforbrenningsanlegg som er omfattet av avfallsforskriften kapittel 10. 

Statsforvalteren er likevel myndighet for samforbrenningsanlegg knyttet til 

virksomheter som statsforvalteren har myndighet til å gi tillatelse til, jf. pkt. 2 i dette 

rundskrivet.  

- behandlingsanlegg for farlig avfall 

- anlegg for opphugging av utrangerte offshoreinstallasjoner 

 

• Punkt 3.2 med oversikt over fylkesmannens myndighet etter avfallsforskriften er 

kapittel 10 lyder nå:  

Statsforvalteren er myndighet for samforbrenningsanlegg knyttet til virksomheter som 

statsforvalteren har myndighet til å gi tillatelse til, jf. pkt. 2 i dette rundskrivet.  

 

Oppdatert rundskriv finnes på https://www.regjeringen.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-t-3-12-fylkesmannens-myndighet-forurensningsloven-oreigningslova-produktkontrolloven/id708382/


 

 

Side 3 
 

Oversendelse av saksmapper 

Endringene i trer i kraft 1. januar 2020.  

 

Vi ber fylkesmannen om å sende over saksmapper for saker omfattet av endringen til 

Miljødirektoratet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hæge Johanna Andenæs (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Ida Juell 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

Miljødirektoratet 

 

  



 

 

Side 4 
 

Adresseliste 

Fylkesmannen i 

Agder 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 

Innlandet 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Postboks 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i 

Oslo og Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i 

Rogaland 

Postboks 59, 

Statens Hus 

4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark 

Statens Hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i 

Vestfold og 

Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i 

Vestland 

Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

 


