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Sammendrag: 

 

Denne fagrapporten er ment å gi en kortfattet oversikt over de ulike stadiene i 

avfallspolitikkens utvikling fra 1970 og fram til i dag. Rapporten er utarbeidet som en del av 

Avfall Norges prosjekt Faktaprosjekt for avfallsbransjen.  

Avfall som politikkområde har blitt formet gjennom offentlige utredninger, stortingsmeldinger 

og politiske strategier. Over de siste 30 årene har vi sett avfall gå fra å være et rent 

forurensingstema til å representere viktige råvarer, miljøvennlige energi- og varmekilder og til 

å omtales som en del av løsningen på fremtidens klimautfordringer. Man har gått fra å snakke 

om sluttbehandling, resirkulering og utnyttelse av avfallsstoffer til avfallsforebygging, kretsløp, 

fremtidens råvarer og sirkulær økonomi.  

Parallelt med utformingen av avfall som politikkområde har avfallsbransjen vokst og utviklet 

seg og oppgavene i avfallsbransjen utføres i dag av både offentlige og private aktører. 

Avfallsbransjen tar hånd om over 11 millioner tonn norsk avfall per år, sysselsetter over 8000 

mennesker og har en årlig omsetning på over 22 milliarder kroner.  

Rapporten er i første del hovedsakelig inndelt etter Stortingsmeldinger som har satt sitt preg på 

avfallspolitikken. Siste del av rapporten beskriver utviklingen av bransjen og politikkfeltet i et 

bredere omfang fram til i dag. 
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FORORD  

 

 

Norsk avfallspolitikk - Veien fra deponi til ressurs 

Over de siste 30 årene har avfall gått fra å være et rent forurensingstema til å representere 

viktige råvarer og miljøvennlige energi- og varmekilder. Man har gått fra å snakke om 

resirkulering og utnyttelse av avfallsstoffer til avfallsforebygging, kretsløp og fremtidens 

råvarer. Dagens system for avfallshåndtering har blitt formet gjennom en rekke offentlige 

utredninger, stortingsmeldinger og politiske strategier. Parallelt med utformingen av avfall 

som politikkområde har avfallsbransjen vokst og utviklet seg og oppgavene i avfallsbransjen 

utføres i dag av både offentlige og private aktører. Avfallsbransjen tar i dag hånd om over 11 

millioner tonn norsk avfall per år, sysselsetter over 8000 mennesker og har en årlig omsetning 

på over 22 milliarder kroner.   

Avfall Norge har sett behovet for en oversikt over viktige hendelser som viser utviklingen av 

avfallsbransjen. En slik oversikt kan være et verktøy i kunnskapsoverføring og sikring av 

felles forståelse for hvordan dagens lovverk har blitt til og hvilke politiske føringer som står 

bak dagens avfallshåndtering. Dette vil både kunne være aktuelt å bruke som en del av 

opplæringen av nye medarbeidere i bransjen og som et ledd i kompetanseoverføring for andre 

interessenter som er direkte eller indirekte engasjert i avfallsspørsmål. Det er også relevant 

bakgrunnsinformasjon for Avfall Norges medlemmer i deres kommunikasjonsarbeid.  

 

Henrik Lystad 

Fagsjef 

Avfall Norge 
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1 AVFALLSPOLITIKKENS SPEDE BEGYNNELSE 
 

 

Miljøverndepartementets første offentlige utredning om avfall kom i 1973, jfr. NOU 1973: 51 

Resirkulering og avfallsbehandling: oversikt over resirkulering og avfallsbehandling i Norge 

i dag: virkemidler som kan stimulere til økt resirkulering: spesiell drøftelse av enkelte 

avfallstyper: foreløpige konklusjoner og anbefalinger: innstilling nr. I. Utredningen ble lagt 

frem av Resirkuleringsutvalget i 1973 og etablerte resirkulering som et viktig prinsipp, dels 

for å unngå forurensing og dels for å ta vare på ressurser. Det ble anbefalt en kartlegging av 

hvordan avfall fra produksjon eller bruk av en vare skulle disponeres, allerede før ny 

produksjon skulle påbegynnes. Dette kan sies å være starten på det som er dagens 

produsentansvar.  

Videre ble det anbefalt at prinsippet om at forurenser betaler skulle legges til grunn ved 

utforming av virkemidler for økt resirkulering. Avfallshåndteringen på begynnelsen av 70-

tallet foregikk i stor grad i regi av kommunene, og utredningen pekte på sannsynligheten for 

at det etter hvert ville bli etablert interkommunalt samarbeid basert på felles 

behandlingsanlegg og felles opplegg for innsamling av avfallet. Det var allerede foreslått en 

landsdelutredning med felles innsamling og behandling for Rogaland og Agderfylkene.  

 

 

1.1 Avfall som ressurs 
Med utredningen i 1973 ble gjenvinning og avfall som ressurs satt i fokus. Økt grad av 

kildesortering var et mål, men det var problematisk å finne gode virkemidler. Det meste av 

avfallet endte opp på deponi. Papp hadde sammen med metall og glass lenge vært nyttet til 

emballasje i ulike former. Dette kunne ha vært et egnet område for gjenvinning. Men det 

meste av emballasjeavfallet havnet i deponier, og var dermed med å øke problemer som de 

stadig større deponiene utgjorde. Avfallsmengdene representerte etter hvert et plassproblem, 

men også et stadig økende miljøproblem som kilder til forskjellige former for forurensning fra 

deponiene. Gjenvinning av restprodukter som mer ensartet produksjonsavfall, spesielt 

metaller hadde foregått relativt lenge, bl.a. fordi enkelte bedrifter baserte mye av sin 

produksjon på skrapmetaller av forskjellig slag. Materialgjenvinning av metaller hadde lange 

tradisjoner gjennom ”skraphandlere” og deres virksomhet fordi det var økonomisk lønnsomt. 

 

Statens forurensningstilsyn ble opprettet i 1974 som et ekspert- og tilsynsorgan for 

avfallsområdet under Miljøverndepartementet.  

 

 

1.2 Mål og virkemidler 
Resirkuleringsutvalget la frem sin avsluttende innstilling i 1975: NOU 1975: 52 Resirkulering 

og avfallsbehandling II: resirkuleringsutvalgets sluttutredning og forslag. Prinsippene fra 

forrige utredning ble videreført, samt at man konkretiserte mål og virkemidler. Det ble 

fastslått målsettinger om redusert forbruk av nyutvunnete råstoffer og redusert utslipp og 

lagring av avfall i naturen. Den årlige stigningen i råstoff-forbruket fra jomfruelige ressurser 

skulle begrenses, mengden resirkulert materiale økes, man skulle heve produkters levetid og 

øke andelen produkter som skulle resirkuleres. Utvalget fremhevet at resirkulering først og 

fremst var et verktøy for å unngå forurensing fra avfall, og at et hovedmål for den 

teknologiske utviklingen burde være å redusere veksten i avfallsmengder. 
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Det ble foreslått forsøksordninger for gjenvinningsanlegg for kommunalt avfall og innsamling 

av papir fra husholdninger, næringsliv og offentlige etater. I tillegg skulle det utarbeides 

retningslinjer for lokalisering, utforming og drift av kontrollerte fyllplasser. Emballasjens 

betydning i ressurs- og forsøplingssammenheng skulle utredes, og det skulle opprettes et 

landsomfattende system for innsamling, transport og utnyttelse av bilvrak, annet metallskrap 

og problemavfall. Utvalget fremmet forslag om at det som et ledd i den foreslåtte utredningen 

om emballasje skulle vurderes å innføre en avgift på emballasje som forsøplet. Avgiften 

kunne gå til et fond for opprydningsaksjoner. 

Utvalget foreslo at det ble rettet en henstilling til offentlige myndigheter, næringsliv og 

private der det skulle legges større vekt på innkjøp av produkter der avfall er brukt som råstoff 

samt produkter som enkelt kan resirkuleres etter bruk, og at industrien skulle øke bruken av 

avfall som råstoff. 

 

1.3 Behov for lovgivning 
Resirkuleringsutvalget fremmet en ide om en ny lov om oppsamling, transport og behandling 

av avfall og andre restprodukter. Loven skulle blant annet innebære en plikt for kommunene 

til å organisere tvungen, ordnet renovasjon for kommunalt avfall og problemavfall. 

Kommunene skulle gis anledning til å iverksette ordninger som innebar resirkulering. 

Ordningene skulle finansieres gjennom renovasjonsavgifter.  Utvalget ønsket å intensivere 

informasjonsvirksomheten vedrørende resirkulering og avfallsdisponering. Målet med dette 

var å oppnå holdningsendringer og en mer ansvarsbevisst ressursforvaltning. 

 

 

2   STORTINGSMELDING OM FORURENSING 

______________________________________________________________________ 
 
I 1976 la Regjeringen frem en stortingsmelding om forurensing St.meld.nr 44 (1975-76) 

Tiltak mot forurensinger. I stortingsmeldingen ble prinsippet om at forurenser skal betale 

stadfestet som førende prinsipp i miljøpolitikken. Regjeringen satt som mål å innføre avgifter 

på forurensende utslipp og produkter, og nedsatte et utvalg for å utrede de økonomiske, 

forvaltningsmessige og tekniske aspektene ved bruk av utslippsavgifter generelt og fremme 

forslag om hvordan avgiftssystemet skulle kunne gjennomføres. Regjeringen tilla kommunene 

ansvar for å sørge for en forsvarlig renovasjon og avfallsbehandling. Det ble besluttet å 

gjennomføre et 2-årig handlingsprogram for opprydding i kommunale søppelfyllplasser som 

utgjorde betydelige miljøproblemer. Regjeringen tok sikte på at bestemmelser om avfall 

skulle inkluderes i en ny samlet forurensingslov. 
På slutten av 70-tallet hadde 343 av landets 445 kommuner innført tvungen renovasjon. 

 

 

2.1 Fagutvikling og forskning på 70-tallet 
Parallelt med at avfall som tema ble satt på den politiske dagsorden tidlig på 70-tallet, ble 

tekniske fagmiljøer mer bevisst på avfall som fagområde.  Norges Teknisk-

Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) opprettet i 1973 et eget Utvalg for fast avfall. På 

midten av 70-tallet drev både Norges Landbrukshøyskole, Norges veterinærhøyskole, 

Christian Michelsens Institutt, SINTEF, SI, NIVA og NISK med forskning i forbindelse med 
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utnyttelse av avfall. NTH i Trondhjem etablerte miljøkurs som del av ingeniørutdannelsen og 

på midten av 70-tallet kunne studentene velge de første særkursene i avfallshåndtering.  

 

2.3 Lov om vern mot forurensninger og om avfall  
I 1981 kom Forurensningsloven, en oppfølging av den offentlige avfallsutredningen i 1975. 

Det kommunale ansvaret for folkehelse ble utvidet til et lovpålagt kommunalt ansvar for 

forbruksavfall. Forurensningsloven delte avfallet inn i tre ulike kategorier: forbruksavfall, 

produksjonsavfall og spesialavfall. Kommunene fikk ansvaret for håndteringen av 

forbruksavfallet som i hovedsak var avfall fra husholdninger, mindre butikker og kontorer. 

Næringslivet fikk ansvaret for produksjonsavfall. Kommunene ble gitt et ansvar – et monopol 

– for å sikre forsvarlig håndtering, og ble pålagt å etablere mottak for og behandling av avfall. 

Forurensningsloven lovfestet at opplagsplass og anlegg for behandling av avfall måtte ha 

formell tillatelse. Forurensningsloven gav kommunene muligheter for sortering av avfall, i 

tillegg til at sortering kunne pålegges av forurensningsmyndighetene (basert på vurdering av 

samlet kost/miljønytte).  

 

2.4 Deponi- et økende miljøproblem 

Forurensningsloven var et viktig virkemiddel for å rydde opp i den tids utstrakte 

deponipraksis. Å legge alt avfallet på deponier ble stadig mer utfordrende på grunn av lukt- 

og forurensningsproblematikk. I tillegg var økte avfallsmengder i deponier problematisk utfra 

plasshensyn. Problemene ved deponering ble forsterket gjennom et stadig mer omfattende 

innslag av kjemikalier både i produksjonsprosesser og i vanlig forbruk; ofte helsefarlige og 

skadelige for miljøet. Miljøkonsekvensene var først og fremst knyttet til spredning av 

tungmetaller og kjemikalier som kvikksølv, bly, PCB, PAH og dioksiner i tillegg til flere 

andre viktige forurensningsfaktorer. 1981-loven innførte lovpålagt krav om tillatelse for å 

drive deponi noe som førte til en opprydning i deponier og at mange kommuner søkte 

samarbeid på tvers av kommunegrensene for innsamling og behandling av avfallet. Norge 

hadde ca. 500 deponier ved inngangen til 90-tallet. 

 

 

3 MILJØ OG BÆREKRAFT PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN 
 

 

3.1 Brundtlandkommisjonen 

I 1983 opprettet FN Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ledet av Gro Harlem 

Brundtland. Kommisjonen skulle se både på miljøproblemene og fattigdomsproblemene, og 

forslag til utviklingsstrategier som kunne bidra til å løse problemene i sammenheng. 

I 1987 kom Brundtlandkommisjonens sluttrapport Vår felles framtid (Our common future) 

som mer eller mindre forandret den offentlige miljødebatten. Bærekraftig utvikling 

(Sustainable development) var det nye/sentrale begrepet i denne rapporten, som betegnet og 

synliggjorde hvordan miljø, økonomi og sosial utvikling var tett knyttet sammen. 

Hovedbudskapet var at verdenssamfunnet må innrette seg og gjøre det som kreves for å sikre 

at behovene til dagens befolkning blir dekket, uten at dette svekker grunnlaget for framtidige 

http://no.wikipedia.org/wiki/1983
http://no.wikipedia.org/wiki/FN
http://no.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
http://no.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
http://no.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B8
http://no.wikipedia.org/wiki/1987
http://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6rekraftig_utvikling
http://no.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B8
http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98konomi
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generasjoner til å få dekket sine behov. Etter at Brundtlandkommisjonen la fram sin rapport 

begynte stadig flere å definere avfall som ressurser på avveie. 

Verdenskommisjonens rapport ble fulgt opp av regjeringen med St. meld. 46 (1988-89) Miljø 

og utvikling hvor Norge sluttet seg til prinsippet om en bærekraftig utvikling. I arbeidet med å 

løse avfallsproblemene skulle regjeringen gjennom tiltak og bruk av virkemidler arbeide for 

en bedre utnyttelse av naturressursene, samtidig som de miljømessige konsekvensene av 

avfallshåndteringen skulle reduseres til et miljømessig akseptabelt nivå. Dette skulle blant 

annet skje gjennom reduksjon av avfallsmengdene samtidig som kravene til forbrenning og 

deponering skulle strammes inn. 

 

 

3.2 Miljø på dagsorden – miljøvern i kommunene 
MIK-prosjektet- Miljøvern i Kommunene ble satt i gang som et prøveprosjekt i 1988. I første 

omgang omfattet prosjektet ca. 140 kommuner. Målsettingen med MIK-reformen var å 

etablere og utvikle miljøvern som et politikkområde i kommunene, og å utvikle et 

tverrsektorielt miljøansvar på kommunalt nivå.  

Det hovedvirkemiddel som sentralmyndighetene skulle bidra med var finansiering av en 

miljøvernlederstilling i hver kommune, som så skulle ha et hovedansvar for å arbeide med de 

forskjellige sider av miljøpolitikken i kommunen. Dette var et grep for å sikre at miljøsakene 

fikk en sentral plass i kommunepolitikken alle steder. Det ble utarbeidet retningslinjer for 

kildesortering og det ble også besluttet at alle kommuner skulle utarbeide egne avfallsplaner. 

Avfallsaktivitetene knyttet til MIK-prosjektet ble i stor grad rettet mot husholdningene i første 

omgang. Når det gjaldt kildesortering viste kommunene stor kreativitet og man fikk se 

variasjoner på sorteringsordninger fra 2-3 fraksjoner opp til 6-7 fraksjoner så å si ved 

kjøkkenbenken. MIK-prosjektet ble senere utvidet til å gjelde alle norske kommuner. 

 

Bilvraksystemet ble etablert tidlig på 1980-tallet, et system som både tok i bruk avgift- og 

tilskuddsordning. På slutten av 80-tallet ble det satt i gang innsamling av glassemballasje, 

papir og matavfall. Norske Skog inngikk avtale med kommunene om leveringsgaranti på 

innsamlet papir og kommunene fikk sikret avsetning. Matavfall skulle sorteres ut før 

restavfallet kunne legges på deponi, alternativet var forbrenning av restavfallet.  

 

 

3.3 Spesialavfall under lupen 
Regjeringen satte også spesialavfall i fokus. Det var likevel få tilbud om innsamling, mottak 

og behandling utover deponering.  I 1987 la regjeringen frem en stortingsproposisjon om 

etablering av et sentralt behandlingsanlegg for spesialavfall i Rana kommune. Her ble det 

redegjort for de mengdene avfall man hadde samlet inn samt de store mengdene som var på 

avveie og som ikke kom fram til de behandlingsanleggene man hadde. Hovedgrunnen var at 

mottakstilbudet var for dårlig. Det var høye priser for å få levert avfallet, og det var usikkerhet 

med hensyn til videresending av avfallet, returordningene var lite utbygd og det var mangel på 

anlegg for skikkelig sluttbehandling. Mange av mottaksstedene var i såpass dårlig forfatning 

at de i seg selv representerte et problem, særlig dersom det farlige avfallet måtte oppbevares 

på slike steder over lang tid.  

 

Gjennom internasjonale avtaler var det fastslått at det er en målsetting at farlig avfall i størst 

mulig grad skal behandles nasjonalt. På bakgrunn av dette besluttet man at det også i Norge 

skulle bygges et nasjonalt sluttbehandlingsanlegg. 26.november 1991 vedtok Stortinget å 
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opprette” Et selskap for behandling av spesialavfall” i samarbeid med ni større 

industriforetak. Selskapet ble registrert som Norsk Avfallshandtering AS (NOAH). Staten 

gikk senere inn for å redusere sitt eierskap i flere selskaper, deriblant Norsk Avfallshandtering 

AS (ST.prp. nr. 39 - 2002/2003). Etter en omfattende prosess hvor flere interessenter deltok, 

ble det besluttet at Gjelsten Holding AS fikk kjøpe selskapet i 2006. Derved ble NOAH AS en 

hundre prosent privateiet virksomhet med behandlingsanlegget på Langøya som den sentrale 

aktiviteten. 

 

3.4 Miljøvern – et nasjonalt tema 
Miljøvern ble en viktig del av valgkampen i 1989. Både Brundtlandskommisjonens arbeid, en 

rekke miljøskandaler utover 80-tallet og stor aktivitet blant miljøorganisasjoner førte til en 

samfunnsdebatt med miljø i fokus. Norge startet prosessen med å tilslutte seg EØS-avtalen og 

signerte avtalen i 1992. EF (EU) hadde på slutten av 80- tallet satt i gang arbeidet med nye 

direktiver på avfallsfeltet og la opp til en ambisiøs avfallspolitikk med strenge krav til både 

gjenvinning og sluttbehandling. Dette la press på norsk avfallspolitikk og bidro til økt fokus 

på avfall.  

Det var en utfordring å finne effektive ordninger for sortering, innsamling og sluttbehandling 

av de ulike fraksjonene, ikke minst med hensyn til logistikk. Enkelte andre land som 

Tyskland, Nederland, Danmark og Sverige kom tidligere i gang med dette arbeidet enn Norge 

gjorde. De hadde mer effektive innsamlingsløsninger, men det viste seg at det ikke var lagt 

stor nok vekt på å finne sluttbehandlingsløsninger. Resultatet ble nye ”søppelberg”, som i seg 

selv ble et problem. Norge la stor vekt på å ha en mest mulig parallell utvikling på innsamling 

og sluttbehandling slik at man ikke skulle få store oppsamlinger av avfallsfraksjoner i mangel 

av sluttbehandlingsordninger. 

 

  
4 STORTINGSMELDING OM AVFALL – 1992 

______________________________________________________________________ 
 
Avfallsminimering og gjenvinning – avfallshierarkiet inn som prinsipp 

Et offentlig utvalg oppnevnt av Miljøverndepartementet la frem en NOU i 1990 NOU 

1990:28 Avfallsminimering og gjenvinning. Denne offentlige utredningen la føringer for hva 

som skulle bli den første komplette stortingsmeldingen om avfall. Avfallspyramiden var 

imidlertid etablert som styringsmodell også for avfallshåndtering i EU-systemet allerede på 

slutten av 80-tallet, og ble med NOU’en i 1990 og senere i Stortingsmelding 44 (1991/1992) 

etablert som styringsmodell for norsk avfallspolitikk. I NOU’en ble det lagt opp til at 

avfallspyramiden skulle være styrende dersom det var samfunnsøkonomisk fornuftig.  
 

Regjeringen la frem Norges første stortingsmelding om avfall i 1991/92- 
Miljøverndepartementet St.meld. nr. 44 (1991—92) Om tiltak for reduserte avfallsmengder, økt 

gjenvinning og forsvarlig avfallsbehandling. Stortingsmeldingen satt avfallspolitikk på dagsorden 

med blant annet mål om avfallsreduksjon, strengere håndtering av farlig avfall, 

avfallspyramiden som styrende prinsipp med økt ombruk, materialgjenvinning og 

energiutnyttelse, samt forsvarlig sluttbehandling av restavfallet. De overordnede 

målsettingene i dagens avfallsarbeid er nedfelt i denne stortingsmeldingen. Regjeringen 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1991-92&paid=3&wid=c&psid=DIVL1559
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1991-92&paid=3&wid=c&psid=DIVL1559
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stadfestet ambisiøse mål på avfallsfeltet, og foreslo utvikling av virkemidler som forslag til 

lovendringer, nye forskrifter og avgifter.  

Stortingsmeldingen satte mål om 75 prosent gjenvinning innen 2010 og fremmet 

produsentansvar som et sentralt virkemiddel. Definisjonen av produsentansvar ble utvidet til 

også å omfatte energibruk og råvareuttak ved produksjonen av en vare. Det ble i tillegg satt 

krav til produsentene om ansvar for egne kasserte produkter. Avfallets rolle knyttet til 

problemer med klimagassutslipp ble for første gang nevnt som en del av begrunnelsen for en 

mer ambisiøs avfallspolitikk.  

 

 

4.1 Ansvarliggjøring av kommuner og næringsliv 
Regjeringens satsing på en bedre avfallshåndtering medførte en sterkere ansvarliggjøring av 

kommuner og næringsliv. Kommunene fikk i Stortingsmelding 44 (91-92) ansvar for å 

utarbeide avfallsplaner som omfattet alt avfall som oppstår i kommunen, deriblant 

produksjonsavfall som kommunene selv ikke primært hadde ansvaret for å ta hånd om. Disse 

planene skulle være ferdig utarbeidet innen 1995, med mål om revidering hvert fjerde år. For 

å sikre gjenvinningsindustriens tilgang på avfallsråstoff av tilfredsstillende kvalitet, påla 

Regjeringen både kommunene og industrien å sortere avfallet. Næringslivet skulle påta seg 

ansvaret for gjenvinning av ulike produkter og materialer. Forurensningsloven ble endret med 

krav om full kostnadsdekning for kommunalt avfall, etter prinsippet om forurenser betaler. 

Kommunene fikk muligheter til å øke avfallsgebyrene og kunne etablere effektive systemer 

for innsamling og behandling av avfallet. De faktiske kostnadene ved avfallshåndteringen 

skulle synliggjøres slik at både produsenter, importører, distributører og konsumenter skulle ta 

hensyn til hva de ulike produktene representerte som fremtidig avfallsproblem. 

 

 

4.2 Produsentansvar  

Stortingsmelding nr. 44 satt produsentansvar på agendaen ved varsle at næringslivet skulle ta 

et større ansvar for de avfallsproblemene produktene deres skapte. Flere virkemidler skulle 

vurderes som motiver til redusert eller endret bruk av avfallsskapende produkter. Regjeringen 

så på muligheten for å endre forurensingsloven slik at produsenter, importører og distributører 

kunne pålegges ansvar for innsamling og gjenvinning sine respektive produkter og tilhørende 

emballasje. En slik bestemmelse ble ansett som viktig for å kunne forhandle seg frem til 

avtaler med næringslivet. Regjeringen ønsket å legge vekt på frivillige avtaler.  

 

4.3 Produsentansvar for emballasje 

I 1995 inngikk Miljøverndepartementet bransjeavtaler med norsk næringsliv, der næringslivet 

påtok seg et utvidet produsentansvar for emballasjen med definerte gjenvinningsmål og et 

ansvar for emballasjeoptimering. Det ble opprettet materialselskaper for de enkelte 

emballasjetyper ved inngåelse av bransjeavtaler mellom næringslivet og 

Miljøverndepartementet, deriblant Norsk returkartong, Plastretur AS, Norsk Resy og Norsk 

Metallretur. Bransjeavtalene ble i 2003 utvidet til også å omfatte innsamling og gjenvinning 

av emballasje brukt til ulike kjemikalier og farlige stoffer.  

 

Etableringen av nedstrømsløsninger for innsamlet emballasjeavfall har ikke bare vært enkel. 

Drikkekartong samlet inn fra norske husholdninger gjennom Norsk Returkartong gikk 

opprinnelig til Hurum Papirfabrikk. Da denne gikk konkurs i 2008 måtte nye løsninger finnes 

utenlands. I dag går utsortert drikkekartong til Fiskeby Boards i Sverige. Moss Glassverk la 
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ned produksjonen i 1999. I tillegg til bruk i Glavas fabrikker (glassull) har Norsk 

Glassgjenvinning selv etablert produksjon av skumglass. Av innsamlet plastemballasjeavfall 

har plastfolie gått til gjenvinning hos Folldal gjenvinning, mens annen plastemballasje har gått 

til anlegg i Sverige og Tyskland. 

Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité – NOK - ble etablert i 1998 for å samordne 

næringslivets arbeid med emballasjeoptimering.  

 

 

4.4 Produsentansvar for EE-avfall 
Det ble gjennomført en materialstrømanalyse av elektriske- og elektroniske (EE) produkter på 

begynnelsen av 90-tallet og Miljøverndepartementet satt i gang et utredningsprosjekt av EE-

avfall.  I 1998 ble det vedtatt en forskrift som gav importører og produsenter av elektriske og 

elektroniske produkter ansvar for å ta kasserte EE-produkter vederlagsfritt i retur, og videre 

sørge for forsvarlig gjenvinning og/eller sluttbehandling. Samtidig inngikk departementet en 

avtale med EE-bransjen, der bransjen forpliktet seg til å samle inn minst 80 prosent av EE-

avfallet innen fem år. Bransjeselskapene RENAS, Elektronikkretur (nå Elretur) og 

Hvitevareretur ble etablert som en konsekvens av dette. Implementeringen av EUs direktiv for 

EE-avfall (WEEE) åpnet for konkurranse innenfor returselskapsleddet. Det førte til 

etableringen av til sammen fem returselskaper for EE-avfall (senere fire). Elretur signaliserte 

2014 at de ønsker å utvide sitt virke som returselskap ved å også ta ansvar for emballasjen. 

 

 

4.5 Matavfall til fôr og kompostering 

Utsortering av matavfall for produksjon av fôr og kompost ble i Stortingsmelding nr. 44 (91-

92) sett på som en mulig løsning for å redusere utslippene fra deponiene og øke 

gjenvinningen. Pilotprosjekter ble etablert, blant annet i forbindelse med OL på Lillehammer i 

1994.  

 

I St.meld. nr. 8 (1999-2000) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand fastslo 

regjeringen et stort potensiale i å øke gjenvinning av våtorganisk avfall både til fôr, gjødsel og 

jordforbedringsmiddel, og la dette inngå i et naturlig kretsløp. 

 

 

Matavfall som grisefôr 
Bruk av matavfall eller «skyller» som grisefôr var tidligere en tradisjon. Innsamlingen økte på 

1990-tallet i takt med at flere kommuner (blant annet Oslo, Bergen og Stavanger) etablerte 

lokale forskrifter som påbød restauranter, butikker og storhusholdninger å sortere ut 

matavfallet og levere til miljøfôrproduksjon. Produksjonen foregikk ved et titalls miljøfôr-

bedrifter etter strenge hygienekrav. Funn av muggsopp i miljøfôr gjorde imidlertid at 

Mattilsynet (Statens Landbrukstilsyn) forbød innsamlingen fra privathusholdninger. Senere 

gjorde utbrudd av kugalskap og munn- og klovsyken i Storbritannia at regelverket ble skjerpet 

inn og det ikke lenger ble tillatt å fôre opp dyr med rester fra samme art.  

 

 

Etablering av komposteringsanlegg 

Mange kommuner etablerte komposteringsanlegg på 1990-tallet for å behandle utsortert 

matavfall fra husholdninger. Bakgrunnen var blant annet at Miljømyndighetene gjennom 

1990-tallet med henvisning til klimagassutslipp signaliserte et forbud mot å deponere 
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restavfall med mindre matavfallet var sortert ut. Kravene ble etter hvert nedfelt i hvert enkelt 

deponis tillatelser og i et nasjonalt forbud mot å deponere matavfall i 2002.  

 

For å legge forholdene bedre til rette for utnyttelse av det våtorganiske avfallet ble det i 

St.meld.nr 8 (1999-2000) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand påpekt at dette 

ville kreve en utvikling av markedet for avsetning av avfallsbasert fôr og kompostprodukter. 

Norge var gjennom «gjødselvareforskriften» (1998) tidlig ute med å etablere et tilrettelagt 

regelverk for kvaliteten til gjødselvarer basert på matavfall. Dette bidro til å etablere tilliten til 

produktene, men ikke nødvendigvis øke etterspørsel.  

 

Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet opprettet derfor 1999 et 5-årig program 

for økt gjenvinning av våtorganisk avfall og slam – ORIO (Organiske restprodukter - 

ressurser i omløp). Programmet skulle bidra til at miljøproblemene forårsaket av våtorganisk 

avfall og slam reduseres, og at næringsstoffene og det organiske materialet ble utnyttet og 

tilbakeføres til naturens kretsløp på en samfunnsøkonomisk og ressursmessig god måte. 

 

 

4.6 Deponi-og forbrenningsavgift 

Regjeringen innførte i 1999 avgift på deponering og forbrenning av avfall. Avgiftene kom 

som en konsekvens av Regjeringens målsetting i St.meld. nr. 44 (1991—92) om å synliggjøre 

de faktiske miljøkostnadene ved avfallshåndteringen og mål i St.prp. nr. 54 (1997-98) - 

Grønne skatter om introduksjon av både deponi- og forbrenningsavgift. Avgifter på 

sluttbehandling var sentrale virkemidler og skulle tilpasses klimapolitikken. Både 

deponiavgiften og forbrenningsavgiften skulle reflektere de reelle kostnadene ved 

miljøbelastningen for sluttbehandling av avfall. Begge fungerte samtidig som et virkemiddel 

for å stimulere til økt materialgjenvinning. Avgiften var flere ganger gjenstand for debatt i 

Stortinget og ble justert årlig i statsbudsjettet.  

 

5 AVFALLSREDUKSJON OG ØKT RESSURSUTNYTTELSE PÅ AGENDAEN 
________________________________________________ 

 

I Stortingsmelding nr. 8 (1999-2000) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand 

nedfelte regjeringen mål om at utviklingen i generert mengde avfall skal være vesentlig lavere 

enn den økonomiske veksten. Det ble også fremmet flere forslag til virkemidler for 

avfallsreduksjon og økt ressursutnyttelse av avfallet i tillegg til sluttbehandlingsavgiftene. 

Blant annet skulle sentrale aktører fra næringsliv, forbrukere og miljøvernorganisasjoner 

inviteres til å delta i et utvalg som skal gi råd om avfallsreduksjon. Informasjon som 

virkemiddel skulle utnyttes og aktørene på avfallsfeltet oppfordres til å samordne 

informasjonen, øke kvaliteten på avfallsstatistikken, samt øke kunnskapen om sammenhengen 

mellom samfunnsutviklingen og avfallsreduksjon.  

Kommunene skulle ytterligere oppfordres og veiledes til økt differensiering av 

avfallsgebyrene, og vurdere behovet for lovpålagt differensiering. Det skulle i tillegg vurderes 

en evt. innføring av materialavgift, og om miljøhensyn bedre kunne innarbeides i 

kjøpsrettslige regler. I tillegg skulle det gis tilskudd til prosjekt for miljøvennlig 

produktdesign og miljøfyrtårnsordningen. Innføring av miljøledelsessystemer i næringsliv, 

kommunenes arbeid med lokal Agenda 21, Grønn stat-prosjektet og sektorvise 

miljøhandlingsplanene, ble alle fremhevet som sentrale satsninger for å fremme økt bevissthet 
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om avfallsmengdene og tiltak for å fremme avfallsreduksjon. 

 

 

Skjerpet kontroll med utslipp 
Andre sentrale mål i St.meld. nr. 8 (1999-2000) var å skjerpe kravene til og kontrollen med 

utslipp fra deponering og forbrenning av avfall. Regjeringen skulle delegere myndighet til å 

regulere ulovlig avfallsforbrenning til kommunene og oppfordre kommunene til å prioritere 

tilsyn og kontroll med ulovlig avfallshåndtering. Regjeringen skulle også løpende vurdere 

behovet for å klassifisere nye avfallstyper som spesialavfall. Redusert mengde spesialavfall på 

avveie skulle vurderes, blant annet ved å sørge for at kommunene hadde et tilstrekkelig tilbud 

for mottak, vurdering av særskilte tiltak for enkelte spesialavfallstyper gjennom bl.a. 

omlegging av refusjonsordningene. Det kan som eksempler nevnes nikkelkadmiumbatterier, 

spesialavfallsemballasje og spillolje. 

 

 

5.1 Lovendring på høring 
Miljøverndepartementet sendte i desember 1998 ut et høringsnotat med forslag om å gi alle 

næringsdrivende ansvar for eget avfall ved å endre Forurensningsloven avfallsdefinisjoner. 

Forslaget innebar at kommunene bare skulle ha plikt til å ta seg av avfall fra husholdningene, 

mens alle næringsdrivende fikk ansvar for eget avfall. Kommunene mistet dermed plikten og 

eneretten til å håndtere avfall fra den delen av næringslivet som produserte forbruksavfall, 

men ville fremdeles kunne konkurrere på lik linje med andre om håndteringen av dette 

avfallet. Samtidig ville kommunene kunne ta fortjeneste for håndtering av alt næringsavfall, 

noe det eksisterende regelverket ikke ga anledning til. Forslaget ville innebære at kommunens 

plikt til å ha behandlingskapasitet for næringsavfall ble redusert og i større grad ble overlatt til 

markedet. Forurensningsloven generelle krav om lovlig avfallshåndtering ville føre til at 

næringslivet ville etterspørre slik behandlingskapasitet også i framtiden. Forslaget innebar at 

en større del av den totale avfallsmengden ble unntatt fra det kommunale ansvaret og ble 

gjenstand for tilbud og etterspørsel. Kommunene kunne tilby sin behandlingskapasitet på 

dette markedet i konkurranse med andre. Regjeringen så ingen grunn til å tro at endringen vil 

medføre kapasitetsproblemer. 

 

 

5.2 Endring av Forurensningsloven 

Et av tiltakene i St.meld. nr. 8 (1999-2000) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets 

miljøtilstand og Miljøhandlingsplan for Miljøverndepartementet (2003-2006) var å 

videreutvikle næringslivets ansvar på avfallsfeltet ved blant annet en endring av 

Forurensningslovens avfallsdefinisjoner.  

I St.meld. nr. 8 (1999-2000) nedfelte Regjeringen prinsippet om at «Regjeringen ser det som 

ønskelig at næringslivet i størst mulig grad har frihet til å velge hvordan eget avfall skal 

håndteres», under forutsetning av at de miljømessige kravene ble tilfredsstilt.  

Hovedargumentet var at økt handlefrihet ville gi næringslivet større mulighet til å finne 

kostnadseffektive løsninger, slik at avfallshåndteringen la minst mulig beslag på samfunnets 

ressurser. Ved å la næringsdrivende få mulighet til å velge avfallsløsning og renovatør, ville 

avfallshåndtering og kostnader i økt grad bli satt på dagsorden. Dette skulle bidra til å 

redusere kostnader gjennom avfallsreduksjon og økt gjenvinning. 
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5.3 Nye avfallsdefinisjoner 

I St.meld. nr. 24 (2000-2001) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand ble 

forslaget om endring av forurensningslovens avfallsdefinisjoner videreført. I 2004 ble 

Forurensningsloven endret og man fikk nye definisjoner på avfall. Avfallet ble delt inn i 

husholdningsavfall og næringsavfall. Forurensningslovens definerte nå husholdningsavfall 

som avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende 

og næringsavfall som avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.  

Flere næringslivsaktører hadde over en periode henvendt seg til Miljøverndepartementet i 

saker hvor det var vanskelig å trekke opp grenseoppgangene mellom forbruksavfall og 

produksjonsavfall. Det var behov for et klarere skille mellom de ulike avfallskategoriene.  

 

 

5.4 LOOP  
Som en konsekvens av regjeringens press om økt koordinering av informasjonsarbeidet ble 

LOOP stiftet av returselskapene i 2000. LOOPs formål var å øke kunnskap og forbedre 

holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning og er i dag et kompetansesenter 

og en samarbeidsarena for kommunikasjon om ressurser og miljø. LOOP samarbeider med 

Avfall Norge, aktører i retur- og gjenvinningsbransjen, kommunale og interkommunale 

avfallsselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. 

 

 

5.5 Stø kurs i stortingsmelding om rikets miljøtilstand 
I St.meld. nr. 24 (2000-2001) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand ble det 

foreslått å oppheve kravet om kommunale avfallsplaner, herunder tiltak for å redusere faren 

for forsøpling og finansiering av kommunal kontroll med dette. Det ble også besluttet å 

videreføre emballasjeavtalene med enkelte justeringer for derved å sikre fortsatt høy grad av 

innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall. Regjeringen skulle vurdere behovet for 

endringer i sluttbehandlingsavgiften for å sikre en riktigere prising av utslippene og en 

sterkere stimulering til energiutnyttelse av avfall. Det skulle også nedfelles en forskrift med 

strengere krav til fyllplasser, utvidet liste over spesialavfall, og vurdering av hensiktsmessig 

tilpasning til EUs produsentansvarsordning for bilvrak. Utover dette var Regjeringen fornøyd 

med effekten av tidligere iverksatte tiltak og uttalte ikke behov for ytterlige endringer.  

 

 

5.6 Informasjonsarbeid  
St.meld. nr. 24 (2000-2001) refererte til at det hadde vært en betydelig utvikling på 

avfallsfeltet de senere årene. Når det gjaldt informasjonsarbeid rettet mot avfallshåndtering, 

viste stortingsmeldingen blant annet til at materialselskaper arbeidet med avfallsinformasjon, 

og at kommunene i økende grad hadde lagt opp til kildesortering og gjenvinningsløsninger. 

Kommunale organisasjoner fokuserte i økende grad på informasjon til sine innbyggere og 

Norsk renholdsverksforening (NRF) engasjerte seg sterkere i informasjon på avfallsområdet. 

Interkommunale selskaper hadde også økt fokus på informasjon innenfor større geografiske 

områder. Det var etablert gode forutsetninger for informasjon og kompetanse på avfallsfeltet 

og det ble påpekt at god informasjon var en forutsetning for folks motivasjon for å slutte opp 

om avfallsreduksjon og økt gjenvinning. Ulike aktører både i kommunesektoren og i 

næringslivet bidro med informasjon om ulike deler av avfallsfeltet. Regjeringen mente det 

kunne være ytterligere gevinster ved å samordne denne informasjonen bedre, og ønsket derfor 

i økende grad satsing på økt samordning av spredning av informasjon på avfallsfeltet i 

samarbeid med kommuner og næringsliv. 
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5.7 Nasjonal handlingsplan for bygg-og anleggsavfall 
Byggenæringens Landsforening og Tekniske Entreprenørers Landsforening satt i gang et 

arbeid med å lage en nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. Handlingsplanen 

skulle inneholde konkrete mål for reduksjon og gjenvinning av avfall, og tiltak for å nå 

målene. Håndtering av bygge- og anleggsavfallet krevde samarbeid, koordinering, 

tilrettelegging, motivering og praktiske ordninger og ville berøre store deler av næringen. 

Handlingsplanen skulle vise til hvordan dette best kan gjennomføres i en stor og mangfoldig 

sektor og ble lagt frem i 2001. Målene i handlingsplanen var at maks 30% av bygg- og 

anleggsavfall skulle deponeres innen utgangen av 2005, avfall skulle ikke deponeres ulovlig, 

alle bygg skulle tilrettelegges med tanke på gjenbruk av materialer og miljøriktig rivning. I 

tillegg skulle alt miljøfarlig avfall tas hånd om på en forsvarlig og sikker måte og 

kildesortering skulle inngå som en integrert del av byggutførelsen. Handlingsplanen ble 

senere revidert i 2007 og 2014. 

 

 

5.8 Forskrift om farlig avfall 
Miljøverndepartementet fastsatte 20. desember 2002 ny forskrift om farlig avfall. Forskriften 

var en videreføring av forskrift om spesialavfall, som ble opphevet. Navnendringen ble 

foretatt for å gi en bedre beskrivelse av egenskapene ved avfallet som reguleres i forskriften, 

og fremheve at det var avfallets helse- og miljøfarlige egenskaper som gjorde det nødvendig å 

behandle dette avfallet på annen måte en øvrig avfall. Forskriften gjennomførte endringer i 

EUs liste over farlig avfall. I tillegg inneholdt den visse nasjonale tillegg. Regjeringen ville 

sørge for at det ble utarbeidet informasjonsmateriell særskilt rettet mot bransjer hvor det var 

grunn til å tro at innleveringsgraden for farlig avfall var lav.  Et uttalt mål var å øke 

kunnskapen knyttet til farlig avfall hos avfallsbesitter ytterligere, både mht. hvilket avfall som 

ble regnet som farlig, og hvilke plikter som skulle følge med håndtering og oppbevaring av 

slikt avfall. Relevante bransjeorganisasjoner ble invitert til å ta del i dette arbeidet. Økt grad 

av innlevert farlig avfall ble ansett som også å være i næringens egen interesse, ettersom 

enkeltbedrifter vil kunne oppnå konkurransefortrinn ved ikke å levere inn farlig avfall. 

I St.meld. nr. 25 (2002-2003) vektla regjeringen fremtidig økt tilsyn og etterlevelse av reglene 

for farlig avfall. Det skulle vurderes om tilsynet kunne styrkes ytterligere ved at også 

kommuner eller eventuelle andre ble gitt anledning til å føre tilsyn med dette regelverket. 

 

6.2 Arbeidet med avfallsreduksjon videreføres 
St.meld. nr. 25 (2002-2003) fulgte opp regjeringens mål om at utviklingen i avfallsmengden 

skulle være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten og stadfestet at det forebyggende 

arbeidet for å redusere avfallsmengdene var et viktig ledd i avfallspolitikken.  Som et ledd i 

arbeidet med disse utfordringene oppnevnte Miljøverndepartementet våren 2001 et utvalg 

som skulle utrede tiltak og virkemidler for avfallsreduksjon. Sentrale aktører fra næringsliv, 

forskere, forbrukere og miljøorganisasjoner ble invitert til å delta i arbeidet, og Miljøstiftelsen 

GRIP (Grønt i praksis) ble engasjert til å være sekretariat for utvalget. 

Utvalgets mandat var å gi departementet anbefalinger om hvordan avfallsreduksjon kunne 

oppnås, sett i lys av kostnader og miljømessige effekter, gitt en generelt bred tilnærming til 

problemstillingen. 7. november 2002 la utvalget fram sin innstilling (NOU 2002: 19 

Avfallsforebygging — En visjon om livskvalitet, forbrukerbevissthet og kretsløpstenkning). 
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Rapporten presenterte forslag til tiltak som både var koblet til folks preferanser og til tiltak av 

mer teknisk og organisatorisk art. Utvalget pekte blant annet på at fremtidige 

produktivitetsgevinster bør tas ut i mer fritid framfor økt kjøpekraft. Andre eksempler på 

utvalgets anbefalinger var behovet for en større overgang til funksjonsøkonomi – å 

tilfredsstille ulike behov med mindre bruk av materialer, og at det burde satses mer på 

forskning og utvikling som bidro til å styrke metoder for avfallsreduksjon. Utvalget foreslo å 

opprette en tilsvarende virksomhet som statsforetaket ENOVA, som skulle arbeide for 

avfallsreduksjon. Utredningen ville bli gjenstand for en nærmere gjennomgang for å klargjøre 

i hvilken grad innholdet var egnet i videre politikkutforming. 

 

6 AVFALL – EN DEL AV KLIMAPOLITIKKEN  

______________________________________________________________ 

 
Regjeringen hadde i Stortingsmelding nr. 15 (2001–2002) Tilleggsmelding til St.meld. nr. 54 

(2000–2001) Norsk klimapolitikk varslet at tiltak i avfallssektoren i økende grad skulle bidra 

til å nå mål i klimapolitikken. Dette førte til at en rekke klimatiltak knyttet til avfall i årene 

som fulgte. Men også fokuset på miljøgifter i avfall og tiltak for å redusere spredningen av 

disse har fått stadig mer fokus i avfallspolitikken. 

 

 

6.1 Endring i forbrenningsavgiften og vurdering av deponiforbud 
I St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand ønsket 

regjeringen å legge om avgiften på sluttbehandling av avfall slik at den ble lagt direkte på 

utslippene fra forbrenning og innføre en tilskuddsordning for levert energi, som erstatning for 

den differensierte avgiftsordningen. Det skulle utformes en helhetlig strategi for behandling 

av nedbrytbart avfall hvor et forbud mot deponering skulle vurderes, i tillegg til å skjerpe 

kravene til sluttbehandling av avfall ytterligere. Regjeringen skulle arbeide aktivt for å 

videreutvikle næringslivets ansvar på avfallsfeltet, blant annet ved å sikre økt effektivisering 

av avfallshåndteringen og økt gjenvinning som følge av endret ansvarsdeling mellom 

næringsliv og kommuner, jf. Ot. prp. nr. 87 (2001–2002). Emballasjeavtalene med 

næringslivet skulle videreføres, samt inkludere emballasje for farlig avfall. Det skulle 

vurderes endringer i forskrift om elektrisk og elektronisk avfall for å unngå 

«gratispassasjerer», og å sørge for gjennomføring av EØS-avtalens bestemmelser om EE-

avfall. Likeledes å vurdere produsentansvarsordning for CCA-impregnert trevirke. Økt 

innsamling av farlig avfall skulle sikres gjennom økt informasjon og kontroll, samt særskilte 

tiltak for enkelte avfallstyper. 

 

6.3 Opptrapping av mål om gjenvinning 

I St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand ble det 

nasjonale resultatmålet for gjenvinning økt med sikte på 80 prosent avfall til gjenvinning 

innen 2020. Et viktig virkemiddel skulle være forsterket avfallspolitikk. Det ble blant annet 

tatt sikte på å forby deponering av alt nedbrytbart avfall fra 1. januar 2009. Videre skulle 

regjeringen arbeide for å styrke arbeidet med kvalitativ avfallsreduksjon, som innebar å 

redusere innholdet av helse- og miljøfarlige kjemikalier i avfallet. Målet var å redusere 

utslippene fra avfallsbehandlingsanleggene og legge bedre til rette for bruk av avfallsbasert 

råvare som en ressurs.  
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6.4 Farlig avfall 
I St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand ble det 

nasjonale resultatmålet for gjenvinning økt med sikte på 80 prosent avfall til gjenvinning 

innen 2020. Et viktig virkemiddel skulle være forsterket avfallspolitikk. Målet ble videreført i 

St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, og 

synliggjorde en mer framoverlent politikk for håndtering av farlig avfall. Tidligere resultatmål 

i stortingsmeldinger om rikets miljøtilstand hadde kun konsentrert seg om at farlig avfall 

skulle tas forsvarlig hånd om, og enten gå til gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig 

nasjonal behandlingskapasitet. 64 000 tonn farlig avfall ble håndtert på ukjent måte i 2005. 

Det nye resultatmålet innebar at genereringen av ulike typer farlig avfall skulle reduseres innen 2020 

sammenlignet med 2005-nivå. 

Tiltak innebar blant annet innføring av krav om obligatoriske avfallsplaner i byggesaker som 

del av den kommunale saksbehandlingen, og stimulering til økt energiutnyttelse av 

nedbrytbart avfall. Regjeringen skulle arbeide for videreføring av en revidert strategi for økt 

innsamling av farlig avfall, herunder identifisere eventuelle nye prioriterte avfallstyper, 

forbedre statistikkgrunnlaget og legge til rette for økt innsamling av farlig avfall og EE-avfall 

fra forbrukere. Videre skulle man øke utnyttelsen av fosforressurser som plantenæringsstoff i 

norsk landbruk, og holde kadmium i fosforholdig mineralgjødsel under vedtatte 

grenseverdier. Regjeringen ville bidra til fortsatt trygg bruk av avfallsprodukter, kompost og 

slam i landbruket gjennom styrket forskning og mulige tiltak for å redusere innhold av 

miljøgifter. 

 

Miljøgifter 
Regjeringen la i 2010 frem en offentlig utredning om miljøgifter 2010: 9 – Et Norge uten 

miljøgifter. Her ble det å hindre at miljøgiftsholdig avfall oppstår fremhevet som det viktigste 

tiltaket for å stanse utslipp av miljøgifter fra avfallsnæringen. Råvarer uten innhold av 

miljøgifter ble pekt på som en viktig premiss. Virkemidler som regulerer miljøgiftinnhold i 

produkter skulle være ett av fire delmål i Klima- og forurensningsdirektoratets videre strategi 

for farlig avfall.  

 

 

6.5 Forbrenningsavgiften fjernes 
Forbrenningsavgiften ble innført i 1999 for å stimulere til økt materialgjenvinning, mindre 

avfallsmengder og reduserte utslipp fra forbrenning av avfall. I 2010 ble avgiften fjernet for å 

sikre lik konkurranse mellom svenske og norske forbrenningsanlegg. (Sverige hadde allerede 

besluttet å fjerne sin forbrenningsavgift.) I tillegg var det usikkert om avgiften hadde noen 

stor effekt på utslipp og materialgjenvinning, utover det som ble oppnådd gjennom andre 

gjeldende miljøreguleringer.  

Fjerningen av forbrenningsavgiften sammenfalt med andre endringer i avfallsmarkedet. Et 

viktig forhold var overkapasiteten i det som i praksis ble et felles forbrenningsmarked for 

Sverige og Norge. Prisene på forbrenning av avfall var lavest i Sverige og styrende for 

prissettingen. Konkurransesituasjonen ble gjennom dette vanskelig for norske 

forbrenningsanlegg. Myndighetene konkluderte med at forbrenningsavgiften hadde mistet 

mye av sin effekt og at den mistet muligheten til å påvirke prisen på avfallsforbrenning tilbake 

til avfallsprodusent. 
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 6.6 Deponiforbud  
Fra 1. juli 2009 ble det forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall som papir, treverk, 

tekstiler og matrester. Det var et politisk mål om at utslippene av klimagassen metan fra 

deponier skulle bli redusert med to tredeler innen 2040. Samtidig skulle deponiforbudet bidra 

til å øke material- og energigjenvinningen. Statens Forurensingstilsyn foreslo deponiforbudet i 

2004. Det ble vedtatt av Miljøverndepartementet i juni 2008, etter at det i Klimaforliket i 

Stortinget 2008 var et bredt flertall om å innføre deponiforbud. Den viktigste endringen var at 

restavfall fra husholdninger ikke lengre kunne deponeres, selv etter kildesortering eller 

eventuell forbehandling. 

 

 

6.7 Deponiavgiften avvikles 
Regjeringen vedtok i desember 2014 å fjerne deponiavgiften for avfall i statsbudsjettet for 

2015, med virkning fra 1. januar 2015. Formålet med avgiften på sluttbehandling av avfall 

som ble innført i 1999, var å redusere avfallsmengden til deponi, motivere/ stimulere til økt 

materialgjenvinning og oppnå en riktigere prising av de miljøbelastningene deponering av 

avfall forårsaker. Fra 1. juli 2009 ble det imidlertid forbudt å deponere biologisk nedbrytbart 

avfall, og dette innebar at avfall som tidligere gikk til deponi måtte behandles på andre måter. 

Deponiavgiften ble som følge av dette nesten halvert i 2010. Siden 2009 har deponiavgiften 

hatt liten betydning for om avfallet deponeres eller håndteres på andre måter. Miljøhensyn ga 

derfor ikke lenger grunn til å opprettholde deponiavgiften. Deponiene ble påført kostnader 

med å holde det avgiftspliktige avfallet atskilt fra resten av deponiet i tillegg til at 

administrasjon av avgiften genererte større utgifter enn inntekter til staten. 

 

6.8 Satsing på biogass 
Produksjon av biogass basert på matavfall og annet organisk avfall som avløpsslam og 

husdyrgjødsel ble vurdert som et viktig klima- og miljøtiltak fordi biogassen kan bidra til å 

redusere forbruk av fossile energibærere, samtidig som biogjødselen (biorest) kan nyttiggjøres 

i landbruket eller til andre formål og erstatte kunstgjødsel og torv.  

Partene i Klimaforliket på Stortinget ble i juni 2012 enige om at det skulle utarbeides en 

strategi for biogass. Miljødirektoratet lagde en underlagsrapport med opplisting og evaluering 

av 54 aktuelle tiltak og virkemidler. Regjeringen la frem Nasjonal tverrsektoriell 

biogasstrategi oktober 2014. Biogass er vurdert som ett virkemiddel for å nå de nasjonale 

klimamålene, spesielt EUs fornybardirektiv som sier at transportsektoren skal ha minimum 

10% fornybart drivstoff innen 2020. Biogass brukt som drivstoff kan bidra til å øke Norges 

fornybarandel i transportsektoren.  

Biogasstrategien slår fast mål om å samle oppgavene til Transnova under Enova. Dette for å 

sikre en mer helhetlig vurdering av potensielle prosjekter og en mer koordinert 

virkemiddelbruk. Klima- og miljødepartementet skal vurdere ulike kostnadseffektive 

virkemidler for å fremme utsortering av våtorganisk avfall fra husholdninger og næringsliv. 

Klima- og miljødepartementet skal i tillegg nedsette et nasjonalt kontaktforum for 

biogassinteresser ledet av Miljødirektoratet.  
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7 AKTØRER I AVFALLSBRANSJEN 
_______________________________________________________________________ 
 
Kommunene har et lovpålagt ansvar for å samle inn og behandle avfallet fra husholdningene. 

Tidligere ble denne tjenesten utført av kommunens egne ansatte, men det har blitt mer og mer 

vanlig at kommunene kjøper inn denne tjenesten fremfor å gjøre dette i egen regi. Avfallet fra 

industri og annen næringsvirksomhet tas i hovedsak hånd om av private avfallsselskaper.  

Det er i dag mange aktører i avfallsbransjen, deriblant en rekke interkommunale selskaper, 

kommuner, private aktører, organisasjoner og returselskaper.  

  

 

7.1 Bransjeorganisasjoner 

 

Avfall Norge (tidligere NRF) 

Som en konsekvens av kommunenes utvidete ansvar for innsamling og behandling av avfall 

ble Norsk renholdsverks-forening (NRF) stiftet i 1986. NRF ble stiftet som en 

medlemsforening for norske kommuner og kommunale- og interkommunale selskaper. 

Kommunene ønsket et sentralt organ som kunne være et koordinerende ledd og også ivareta 

kommunenes interesser i avfallssektoren. NRF byttet navn til Avfall Norge i 2006. Avfall 

Norge er i dag en landsdekkende bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen i 

Norge. 

 

 

MEF (Maskinentreprenørenes Forbund)  

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer små, 

mellomstore og store bedrifter. MEF ble opprinnelig opprettet som Bulldosereiernes 

Landsforening i 1948 av bulldosereiere som ønsker å stå sammen for å oppnå ens 

prisberegninger og felles avlønningssystem. Navnet ble endret i 1961 til 

Maskinentreprenørenes Forening, og i 1974 til Maskinentreprenørenes Forbund. 

Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet 

organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter.  

 

Norsk Industri  
Inntil 2006 var bransjer i industrien organisert i to store grupperinger på arbeidsgiversiden; 

Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) og Prosessindustriens Landsforening (PIL). TBL 

hadde sitt utspring i M.V.L. (De Mekaniske Værksteders Landsforening). PIL ble dannet i 

1992 ved en fusjon mellom tidligere foreninger for treforedlings-, metallurgisk, emballasje- 

og kjemisk industri. Noen år senere også bergindustrien. Sammenfallende interesser og et 

ønske om større slagkraft førte til sammenslåingen av PIL og TBL til Norsk Industri fra og 

med 1. januar 2006. Bransjer og industrigrener i norsk fastlandsindustri er representert i Norsk 

Industri. Norsk Industri organiserer blant annet private bedrifter innen gjenvinning. 

 

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) 

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) ble stiftet i 2000. Forløperne til NFFA var Norsav og 

SAO, to interesseforeninger for aktører fra kommunale- og private virksomheter som 

håndterte det som den gangen het spesialavfall. NFFAs medlemsbedrifter genererer, samler 
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inn, transporterer, behandler eller på andre måter håndterer farlig avfall og radioaktivt avfall. 

Foreningen utreder problemstillinger relatert til farlig avfall og arbeider for bærekraftige 

rammevilkår for bransjen. NFFA jobber også aktivt med kompetanseutvikling.  

 

 

KS Bedrift Avfall 

KS Bedrift Avfall ble opprettet i 2009 som et kontaktutvalg for kommunale og regionale 

avfallsselskaper under KS Bedrift.  

 

  

7.2  Interkommunale samarbeid 

Kommunene systematiserte samarbeid om behandling av avfall utover 80-tallet, og etter hvert 

også om sortering og innsamling. På 1990-tallet økte kravene til kommunene, og 

interkommunalt samarbeid oppstod for å kunne løse kommunenes oppgave på en effektiv 

måte. De første gjenvinningsstasjonene og mottakene for farlig avfall ble etablert i 

interkommunal regi i denne perioden. Loven om interkommunale selskaper kom i 1999. 

Det er i dag ca. 40 interkommunale selskaper i Norge. 

 

 

7.3 Private aktører 

Det finnes i dag en rekke små og mellomstore private avfallsselskaper. Her er en kort 

presentasjon av fire private avfallsselskaper som opererer på det norske markedet: 

 

 

Norsk Gjenvinning 

Norsk Gjenvinnings virksomhet i Norge startet med en liten skraphandler i Oslo i 1926. 

Virksomheten utviklet seg raskt gjennom innsamling og behandling av returpapir, 

conteinertransport og etter hvert sorteringsanlegg for næringsavfall. Virksomheten tok navnet 

Norsk Gjenvinning AS i 1991. I 1996 gikk blant annet Norsk Hydro, Gjensidige, Vesta og 

Tiedemanns inn på eiersiden. Selskapet har siden gjennomført en rekke oppkjøp og 

fusjoneringer og har ekspandert kraftig fra de siste 15- 20 årene. Norsk Gjenvinning-

konsernet er i dag landets største leverandør av avfalls- og gjenvinningstjenester for både 

næringsliv, offentlig sektor og private husstander 

 

 

Ragn-Sells 

Den norske virksomheten av Ragn-Sells startet i 1989, med etableringen av Norsk 

Renovasjon AS i Oslo. I 1992 overtok Ragn-Sells samtlige aksjer i Norsk Renovasjon AS. 

Selskapet skiftet til Ragn-Sells AS.  Ragn-Sells fikk flere store kontrakter i siste halvdel av 

90-tallet på Østlandet, og i 2002 overtok Ragn-Sells avfallsvirksomheten til Fana Stein og 

Gjenvinning AS i Bergen og etablerte seg på Vestlandet. Ekspansjonen fortsatte i 2006 da 

Malvik Container AS i Trondheim ble kjøpt opp. Siden etableringen i 1989 har Ragn-Sells 

virksomhet vokst betydelig, og selskapet er i dag totalleverandør av tjenester knyttet til 

håndtering av restprodukter og avfall.  

 

 
RenoNorden 
RenoNorden ble stiftet i 2000, og har hatt ordinær drift siden høsten 2001 da Kongsberg 

kommune ble den første operative kunden. RenoNorden har etter hvert blitt en av Norges 

største leverandør av disse tjenestene til norske kommuner, og hver tredje nordmann får denne 
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tjenesten levert av selskapet. RenoNorden er et privat eid selskap som har spesialisert seg på 

innsamling av husholdningsavfall.   

 

 

Franzefoss Gjenvinning AS 

Selskapet ble etablert i 1995 og er eid av Franzefoss AS, et norsk familieeid konsern. Etter 

etableringen vokste selskapet raskt gjennom oppkjøp av mindre aktører. Franzefoss 

Gjenvinning AS er i dag blant de største gjenvinningsaktørene i Norge. Selskapet driver 

innsamling, sortering og bearbeiding av næringsavfall og farlig avfall. Selskapet har også to 

behandlingsanlegg for rensing av boreavfall fra Nordsjøen og Norskehavet. 

 

 

7.4 Returselskaper 

 

Grønt Punkt Norge  
Grønt Punkt Norge (tidligere Materialretur) ble opprettet i 1997 for å effektivisere 

finansieringen av returordningene. I dag drifter Grønt Punkt Norge innsamling og gjenvinning 

av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne Plastretur AS og Norsk 

Returkartong. Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer også finansiering av 

returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og 

bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av 

plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk 

Returkartong AS.  

 

 

Norsk Resy AS 
Norsk Resy AS ble stiftet 17. januar 1992. Selskapet eies idag av hele emballasjekjeden - 

papirprodusent, emballasjeprodusentene, dagligvarehandelen, dagligvareprodusentene og 

dagligvareleverandørene. Norsk Resy er en "beredskapsorganisasjon" som overvåker, 

koordinerer og stimulerer aktørene i emballasjekjeden for å sikre høy gjenvinningsgrad på den 

brukte, brune fiberemballasjen. 
 
 

Syklus 
Norsk Glassgjenvinning ble etablert i 1991 og Norsk Metallgjenvinning AS ble opprettet i 

1997 og er returordningene for glass og metallemballasje. I 2011 skiftet samarbeidet mellom 

Norsk Glassgjenvinning og Norsk Metallgjenvinning navn til Syklus. 

 

 

Infinitum AS 
Infinitum AS (tidligere Norsk Resirk AS) ble etablert i 1999 for å drive panteordningen for 

drikkevareemballasje i aluminium, stål og plast (PET) i Norge. Selskapet eies av bedrifter og 

organisasjoner innen industri og handel og har som mål å sikre høyest mulig retur av 

pantebelagt gjenvinningsemballasje for drikkevarer.  

 

Ruteretur 
Ruteretur AS ble stiftet den 3. juni 2002 og eies av Norges Bygg- og Eiendomsforening, 

Norsk Trevare, Glass og Fasadeforeningen, Norsk Eiendom og Hovedorganisasjonen Virke. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://no.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5l
http://no.wikipedia.org/wiki/Plast
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
http://www.nbef.no/
http://www.trevare.no/
http://www.virke.no/
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Ruteretur inngikk i april 2002 en bransjeavtale med Miljøverndepartementet. I denne avtalen 

forplikter bransjen seg til å etablere og drive en returordning for PCB-holdige isolerglassruter.  

 

Norsk Dekkretur AS 
Norsk Dekkretur AS ble etablert i 1994 for å løse de forpliktelser produsenter og importører i 

henhold til forskrift ble pålagt når det gjelder innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. 

Norsk Dekkretur AS eies av Dekkimportørenes Forening og Bilimportørenes Landsforening. 

Aksjefordelingen reflekterer de to gruppenes markedsandel og forpliktelser i henhold til 

forskrifter. Norsk Dekkretur AS er i henhold til selskapets vedtekter et såkalt non-profit-

selskap. 

 

AS Batteriretur 

AS Batteriretur ivaretar det utvidede produsentansvaret for bil og industribatterier. Selskapet 

ble etablert i 1993 på Miljøverndepartementets initiativ og virksomheten er forankret på 

Bransjeavtalen av 1993.  

 

 

Rebatt AS 
Rebatt AS ivaretar det utvidede produsentansvaret for portable batterier. Selskapet ble etablert 

i 2000 på Miljøverndepartementets initiativ og virksomheten er forankret på Bransjeavtalen 

av 2000. 

 

 

Autoretur AS 

Autoretur AS ble etablert i 2003 av alle bilimportørene som er medlemmer av 

Bilimportørenes Landsforening. Bilimportørene tok dermed miljøansvaret for den 

landsdekkende returordningen av kasserte biler i Norge i henhold til EUs miljødirektiv. Fra og 

med 2015 økte myndighetenes krav til gjenvinning av materialene i kasserte biler til 95 

prosent (tidligere 85 prosent). Selskapet representerer 40 forskjellige bilmerker i Norge. 

Autoretur AS er et non-profit-selskap. 

 

 

Returselskaper for elektronisk og elektrisk avfall 

 

Elretur AS 
Elektronikkretur og Hvitevareretur ble opprettet i 1999. Selskapene ble senere slått sammen 

til Elretur AS. Elretur AS er i dag et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning 

og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. Elretur drives nonprofit. 

 

 

ERP Norway AS 
European Recycling Platform (ERP) ble etablert av Braun, Electrolux, HP og Sony i 2002 og 

er et godkjent pan-europeiske returselskap. ERP Norway AS ble etablert i 2011.  
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Eurovironment AS 
Eurovironment ble stiftet i 2001. Veolia kom inn på eiersiden i selskapet i 2005. Veolia ble 

kjøpt opp av Norsk Gjenvinning i 2011 som solgte Eurovironment til Elretur AS i 2012. 

 

 

Elsirk AS 

Elsirk AS er et landsekkende returselskap for EE-avfall som har operert i Norge siden 1999. 

Elsirk AS er et heleid datterselskap av Ragn-Sells AS i Ragn-Sells konsernet. 

Ragn-Sells eies av Familien Sellberg.  

 

 

RENAS AS 
RENAS ble opprettet i 1997 og ivaretar innsamlingsansvaret til 3000 produsenter og 

importører av EE-produkter. RENAS er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen 

(EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi i Norsk Industri. 

 

8 TEKNOLOGI OG SYSTEMUTVIKLING 

 

Det har vært en betydelig utvikling av både teknologi og systemer for innsamling, sortering 

og behandling av avfall de siste 30 årene.  

 

På 70-tallet var det fortsatt få systemer for sortering av avfallet og deponering av avfall var 

utstrakt praksis. Fra «alt i ett» søppelbiler, har man i dag renovasjonsbiler med flere kamre og 

nedgravde avfallsløsninger som muliggjør effektiv innsamling av flere avfallstyper. Når 

kildesortering ble etablert som praksis utover 90-tallet, ble husholdningene opplært til 

sortering av avfallet i egne hjem. Systemet har i all hovedsak vært en kombinasjon av 

sortering i hjemmet, henting av noen avfallstyper, levering av i hovedsak emballasje på 

returpunkter og levering på gjenvinningsstasjonene. I dag ser man at noen 

renovasjonsselskaper går lengre i tjenestetilbudet ved å legge ned returpunktene og hente 

mange av de sorterte avfallstypene hos abonnenten. Dette skal bidra til at husholdningene 

sorterer mer og bedre og man forhindrer problemet med forsøpling på returpunktene. På 

gjenvinningsstasjonene legges det opp til utstrakt sortering av grovavfallet slik at så lite som 

mulig må til energiutnyttelse eller deponering. 
 
 

Når det gjelder sortering av avfallet står dagens systemer i stor kontrast til mål og praksis for 

avfallshåndtering på 70 og 80-tallet. Der man tidligere sorterte avfallet med manuelt 

arbeidskraft, har man i dag sorteringsanlegg som kan sortere avfallet i bestemte kvaliteter ut 

fra blant annet form, farge eller kjemisk sammensetning. En ny trend er kombinasjonen av 

kildesortering og ettersortering på egne anlegg. Dette for å få ut mer av ressursene i avfallet 

og forenkle utsorteringen av enkelte avfallstyper som plastemballasje.  

 

http://www.elsirk.no/informasjon/om-elsirk/
http://efo.no/
http://efo.no/
http://norskindustri.no/Bransjer/Elektro-og-Energi/
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9 NYERE AVFALLSPOLITIKK  

 

9.1 Avfallsstrategi 
Regjeringen la frem en avfallsstrategi Fra avfall til ressurs i 2013. De mest sentrale 

elementene i strategien var en forpliktende avtale med matvarebransjen om å redusere 

matsvinnet og økt gjenvinning av plastavfall og bygg- og anleggsavfall. Strategien satte også 

fokus på økt innsamling av tekstilavfall og elektronisk avfall. 

Strategien bekreftet myndighetens intensjon om en lovendring som gjør det mulig for 

kommuner å finansiere opprydding av enkelte typer forsøpling gjennom avfallsgebyret. 

Miljøverndepartementet ønsket også å utarbeide et forslag til endring av forurensningsloven 

slik at kommunene kan pålegge næringsaktører å koble seg til avfallssug der dette er 

samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det ble videre foreslått å forskriftsfeste en plikt for 

kommunene til å ta imot større mengder farlig avfall fra husholdningene enn det som 

regelverket krever i dag. Dette i tillegg til forslag om å heve strafferammen for ulovlig eksport 

og import av farlig avfall for å hindre at avfallet blir behandlet uten tilrettelagte fasiliteter og 

verneutstyr i mottakerlandet. Miljødirektoratet skulle ta initiativ til etablering av et permanent 

kontaktforum for avfall hvor representanter fra bransjen og myndighetene kunne utveksle 

erfaringer og synspunkt på avfallsområdet. Kontaktforumet ble opprettet i januar 2014. 

 

 

9.2 Avfallspolitikk på dagsorden i EU 

Europeisk regelverk påvirker i stor grad norsk avfallspolitikk. EUs pakke om sirkulær 

økonomi har den senere tiden lagt hovedføringene for europeisk avfallspolitikk og bygger på 

EUs 7. miljøprogram og EUs handlingsplan for ressurseffektivitet. Avfallshierarkiet utgjør 

rammeverket for EUs avfallspolitikk med ombruk, gjenvinning av avfallsressurser og bruk av 

gjenvunnet materiale som råvare som prioriterte tiltaksområder. EUs rammedirektiv stiller 

krav til 70 % ombruk eller materialgjenvinning av byggavfall og 50 % ombruk eller 

materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2020. WEEE-direktivet og ELV-

direktivet inneholder minstekrav til materialgjenvinning av avfall fra elektriske og 

elektroniske produkter og kasserte kjøretøy. 

I EUs kretsløpsøkonomipakke forslås nye og reviderte mål innen avfall og gjenvinning, som 

blant annet 70 % materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2030 og 30 % reduksjon i 

mengdene matavfall innen 2025. EU kommisjonens forslag til endring av 

avfallsrammedirektivet inneholder en definisjon av kommunalt avfall som ligner på 

definisjonen i Norge før 2004. Gjennom såkalte End of Waste kriterier kan gjenvunnet 

råmateriale få status som produkt, dersom gitte kriterier oppfylles. End of Waste kriterier er 

allerede fastsatt for jern-, stål- og aluminiumsskrap, kobberskrap og glass. Tilsvarende 

kriterier er under utvikling for blant annet papir, plast og våtorganisk avfall. 

 

9.3  Tydeligere skille mellom lovpålagte oppgaver og konkurranseutsatt virksomhet 

For å sikre like konkurransevilkår innførte Regjeringen i 2014 skatteplikt for håndteringen av 

næringsavfall i kommuner. Regelverket for beregning av avfallsgebyr ble presisert etter 

påtrykk fra ESA i 2015. 

 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
http://ec.europa.eu/environment/newprg/
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://loop.no/avfallspyramiden/
http://europalov.no/rettsakt/weee-direktivet-revisjon-kassering-av-elektriske-og-elektroniske-produkter/id-2072
http://europalov.no/rettsakt/elv-direktivet-om-utrangerte-kjoretoy/id-3878
http://europalov.no/rettsakt/elv-direktivet-om-utrangerte-kjoretoy/id-3878
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
http://europalov.no/rettsakt/metallskrapforordningen/id-4467
http://europalov.no/rettsakt/avfallsdirektivet-gjennomforingsbestemmelser-for-kobberskrap/id-5977
http://europalov.no/rettsakt/avfallsdirektivet-gjennomforingsbestemmelser-for-glasskaar/id-5557
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9.4 Produsentansvar for emballasje forskriftsfestes 

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag om å komme med forslag 

til forskrift for produsentansvar for emballasje. Departementet vil utrede om en 

forskriftsfesting av produsentansvaret vil bidra til avfallsforebygging gjennom 

emballasjeoptimering. Fristen for dette arbeidet er 15. desember 2015. Norge har så langt 

oppfylt sine forpliktelser knyttet til gjenvinning av emballasje gjennom frivillige avtaler med 

bransjen. Avtalene omfatter imidlertid ikke alle emballasjetypene i EUs emballasjedirektiv. 

Departementet ønsker å sikre en likebehandling av produsentansvarsordningene når det nå 

etableres flere returordninger for emballasje.  
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http://loop.no/statistikk/
http://loop.no/om-loop/
http://www.vor.no/filesystem/2010/09/avfallet_si_historie_81.pdf
http://www.grontpunkt.no/selskapet/bakgrunn-og-rammebetingelser
http://www.grontpunkt.no/selskapet/bakgrunn-og-rammebetingelser
http://www.syklus.no/om-syklus/
http://www.byggemiljo.no/farlig-avfall-og-miljogifter-2/
http://www.byggemiljo.no/avfall-og-gjenvinning/
http://www.byggemiljo.no/vil-ha-okt-materialgjenvinning-av-byggavfall/
http://www.byggemiljo.no/vil-ha-okt-materialgjenvinning-av-byggavfall/
http://www.norskindustri.no/Bransjer/Gjenvinning/Fakta-om-gjenvinningsindustrien/
http://www.norskindustri.no/Bransjer/Gjenvinning/Avfalls--og-gjenvinningspolitikk/
http://www.kretslopet.no/nyheter/456-produsentansvar-for-emballasje-forskriftsfestes
http://www.kretslopet.no/nyheter/456-produsentansvar-for-emballasje-forskriftsfestes
http://www.kretslopet.no/features-mainmenu-47/avfallspolitikk/411-ambisiose-forslag-fra-eu-kommisjonen
http://www.kretslopet.no/features-mainmenu-47/avfallspolitikk/411-ambisiose-forslag-fra-eu-kommisjonen
http://www.kretslopet.no/features-mainmenu-47/avfallspolitikk/404-ny-forskrift-for-ee-avfall-oversendt
http://www.kretslopet.no/features-mainmenu-47/avfallspolitikk/404-ny-forskrift-for-ee-avfall-oversendt
http://www.avfallnorge.no/Nyheter.cfm
http://www.avfallnorge.no/ombransjen1.cfm
http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm
http://www.mef.no/ikbViewer/page/mef/om/mef
http://www.ragnsells.no/defaultbox.aspx?pageId=157
http://www.nggroup.no/om-oss/historie/
http://www.renonorden.no.ez.07.no/Om/Norge
http://www.ssb.no/natur-og-miljo
http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_hierarchy
https://snl.no/avfallshierarki
http://www.dekkretur.no/


 Avfall Norge-rapport 8/2015: Norsk avfallspolitikk – veien fra deponi til ressurs 

26 

 

Besøkt 12. mai: Ruteretur.no 

http://www.ruteretur.no/ShowHTML.aspx?file=OmRuteretur.htm;  

Besøkt 12. mai 2015: Batteriretur http://www.batteriretur.no/en/om-produsentregister 

Besøkt 12. mai 2015: Autoretur http://no.wikipedia.org/wiki/Autoretur 

Besøkt 12. mai 2015: Syklus.no http://www.syklus.no/om-syklus/ 

Besøkt 29. mai 2015: erp-recycling.no http://www.erp-recycling.no/ 

Besøkt 29. mai 2015: Eurovironment http://www.evm.no, 

http://www.elretur.no/nor/Elretur/Presse/Elretur-kjoeper-Eurovironment-fra-Norsk-

Gjenvinning 

Besøkt 29. mai 2015: elsirk.no http://www.elsirk.no/informasjon/om-elsirk/ 

Besøkt 29. mai 2015: renas.no http://www.renas.no/takkforhjelpen, 

http://www.renas.no/OmRenas 

Besøkt 29. mai 2015: elretur.no http://www.elretur.no/nor/Elretur/Om-Elretur 

Besøkt 29. mai 2015: Norsk Resy http://www.resy.no/index.php/norsk-resy/historien 
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