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Høring - opphevelse av to forskrifter: 1. Forskrift om separat innsamling av matavfall fra 
storhusholdninger, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag, 2. Forskrift om avløp for bolighus, 
hytter og lignende, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag 
 
Som en følge av kommunesammenslåingen mellom Trondheim og Klæbu er lokale forskrifter 
vedtatt for nye Trondheim kommune.  
 
Det er imidlertid to forskrifter som ikke skal videreføres/ vedtas på nytt. De må derfor oppheves 
og det må skje gjennom vedtakelse av en egen forskrift om opphevelse og saken sendes nå på 
høring. Dersom forskriftene ikke oppheves, vil de fortsatt gjelde innenfor sine tidligere geografiske 
virkeområder, jf. forskrift om sammenslåing av Klæbu kommune og Trondheim kommune til 
Trondheim kommune § 3. 
 
De to forskriftene som foreslås opphevet er forskrift om separat innsamling av matavfall fra 
storhusholdninger, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag, og forskrift om avløp for bolighus, hytter 
og lignende, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag. 
 
Forskrift om separat innsamling av matavfall fra storhusholdninger skulle ha blitt opphevet for 
flere år siden fordi Trondheim kommune fra 2004 ikke lenger hadde ansvar for innsamling av 
næringsavfall. 
 
Forskrift om avløp for bolighus, hytter og lignende ble vedtatt av Klæbu kommune i 2008. 
Forskriften gjelder for utslippstillatelser for mindre avløpsanlegg, altså der eiendommen ikke er 
tilknyttet det kommunale ledningsnettet. Vi mener eksisterende lovverk dekker det behov 
kommunen har for å stille krav og ønsker derfor ikke å videreføre/ vedta på ny en slik forskrift. 

Uttalelser bes sendt til eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no innen 31.03.2021 merket i 
emnefeltet: 
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Vedlegg:  1. Forskrift om separat innsamling av matavfall fra storhusholdninger, Trondheim 

kommune, Sør-Trøndelag 
    2. Forskrift om avløp for bolighus, hytter og lignende, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag 
    3. Forslag til forskrift om opphevelse av forskrift om separat innsamling av matavfall 

fra storhusholdninger, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag, og forskrift om avløp for 
bolighus, hytter og lignende, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag


