
 

Forslag til forskrift om utsortering og materialgjenvinning av biologisk 

avfall og plastavfall 
 

Nytt kapittel 10a. i avfallsforskriften skal lyde: 

Kapittel 10a. Utsortering og materialgjenvinning av matavfall, park- og 

hageavfall og plastavfall 

Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 

(forurensningsloven) §§ 32, 33, 49 og 81, jf. EØS-avtalen vedlegg XX kapittel IV nr. xxxx 

(direktiv 2008/98/EF som som endret ved direktiv (EU) 2018/851). 

 

§ 10a-1. Formål 

Formålet med dette kapitlet er å øke materialgjenvinning av husholdningsavfall og 

lignende avfall fra næringslivet for å sikre tilgang på begrensede ressurser, beskytte miljøet 

og redusere klimagassutslipp. 

 

§ 10a-2. Virkeområde 

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder matavfall, park- og hageavfall og plastavfall 

fra husholdninger og fra offentlige og private virksomheter og institusjoner som genererer 

husholdningslignende avfall. 

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder også landbruksplast.   

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder ikke for papir, kartong, trevirke og nedbrytbar 

plast. 

 

§ 10a-3. Definisjoner 

I dette kapitlet menes med 

a) husholdningsavfall; avfall fra private husholdninger, jf. forurensingsloven § 27a 

b) husholdningslignende avfall; avfall som i art og sammensetning ligner på 

husholdningsavfall og som oppstår hos offentlige og private virksomheter og 

institusjoner 

c) matavfall; nyttbar og ikke nyttbar mat som har blitt avfall  

d) park- og hageavfall; biologisk nedbrytbart avfall i form av greiner, gress og lignende 

biologisk nedbrytbart avfall som oppstår i private og offentlige hager, parkanlegg og 

andre grøntarealer, og som samles inn som en separat avfallstype 



e) plastavfall; avfall som består av plastemballasje og andre kasserte plastprodukter, 

som husholdningsartikler, engangsartikler og lignende. I dette inngår fossil- og 

biobaserte plastprodukter.  

f) landbruksplast; plast i form av folie (rundballeplast), PP-sekker (gjødsel- og 

såkornsekker), fiberduk og solfangerfolie, hardplastemballasje og lignende materialer 

av plast som brukes til landbruksformål. 

g) utsortering; aktivitet der én eller flere typer avfall sorteres ut for videre behandling. 

Utsorteringen kan skje ved kilden (kildesortering) eller i sorteringsanlegg for avfall. 

h) kildesortering; enhver form for utsortering av avfall der det oppstår. 

i) materialgjenvinning; enhver form for gjenvinning der avfallsmaterialer brukes til 

fremstilling av stoffer eller løsøregjenstander som ikke er avfall. Materialgjenvinning 

inkluderer biologisk behandling av biologisk avfall. Bruk av avfall til fremstilling av 

energi eller materialer som skal anvendes som brensel eller fyllmasser, regnes ikke 

som materialgjenvinning.  

 

§ 10a-4. Plikter for kommunen  

Kommunen skal sørge for 

a) at minst følgende andel matavfall fra husholdninger utsorteres ved kildesortering: 55 

prosent innen 2025, 60 prosent innen 2030 og 70 prosent innen 2035,  

b) at park- og hageavfall fra husholdninger utsorteres ved kildesortering, 

c) at minst følgende andel plastavfall fra husholdninger utsorteres ved kildesortering: 

50 prosent innen 2025, 60 prosent innen 2030 og 70 prosent innen 2035. 

Kildesortering av plastavfall kan erstattes av annen sortering dersom metoden gir 

minst like høy utsorteringsgrad som ved kildesortering. 

d) at utsortert matavfall, park- og hageavfall og plastavfall fra husholdningene leveres til 

materialgjenvinning.  

 

§ 10a-5. Plikter for virksomheter som generer husholdningslignende avfall 

Virksomheter som genererer husholdningslignende avfall skal sørge for 

a) kildesortering av husholdningslignende matavfall, park- og hageavfall og plastavfall. 

Kildesortering av plastavfall kan erstattes av annen sortering dersom metoden gir 

minst like høy utsorteringsgrad som ved kildesortering. 

b) at utsortert matavfall, park- og hageavfall og plastavfall leveres til 

materialgjenvinning.  

 

§ 10a-6.Plikter for virksomheter som bruker landbruksplast  

Virksomheter som bruker landbruksplast skal sørge for 



a) kildesortering av plastavfall. Kildesortering av plastavfall kan erstattes av annen 

sortering dersom metoden gir minst like høy utsorteringsgrad som ved kildesortering. 

b) at plastavfall som er kildesortert eller utsortert på annen måte leveres til 

materialgjenvinning. 

 

§ 10a-7. Plikter for eksportører og behandlingsanlegg for avfall 

Eksportører og anlegg for materialgjenvinning av avfall, som tar imot utsortert 

matavfall, park- og hageavfall og plastavfall for materialgjenvinning, skal sørge for 

materialgjenvinning av avfallet.  

Dersom deler av avfallet ut fra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn eller beste 

tilgjengelige teknikk er uegnet for materialgjenvinning, gjelder ikke kravet om 

materialgjennvinning i første ledd for disse delene.  

 

§ 10a-8. Dokumentasjonsplikt 

 Kommunen skal sørge for å ha kunnskap om og dokumentasjon på oppnådd 

utsorteringsgrad per år jf. § 10a-4 bokstav a og c, samt årlig mengde matavfall, park- og 

hageavfall og plastavfall som er utsortert og levert til materialgjenvinning.  

Virksomheter som har plikter etter § 10a-5 skal ha kunnskap og dokumentasjon på 

årlig mengde matavfall, park- og hageavfall og plastavfall som er utsortert og levert til 

materialgjenvinning. 

Virksomheter som har plikter etter § 10a-6 skal ha kunnskap og dokumentasjon på 

årlig mengde landbruksplast som er utsortert og levert til materialgjenvinning. 

Eksportører og behandlingsanlegg for avfall som har plikt til å sørge for 

materialgjennvinning jf. § 10a-7, skal sørge for å ha kunnskap om og dokumentasjon på 

a) årlig mengde utsortert matavfall, park- og hageavfall og plastavfall som er mottatt 

for materialgjenvinning, 

b) årlig mengde utsortert matavfall, park- og hageavfall og plastavfall som er 

materialgjenvunnet,  

c) årlig mengde utsortert matavfall, park- og hageavfall og plastavfall som er vurdert 

som uegnet for materialgjenvinning jf. § 10a-7 andre ledd, og  

d) hvilke vurderinger som er gjort for avfall som er vurdert som uegnet for 

materialgjenvinning jf. bokstav c. 

Dokumentasjon som nevnt i første til fjerde ledd skal tas vare på i minst 5 år og være 

tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra tilsynsmyndigheten. 

 

§ 10a-9. Plikt til å rapportere 



 Miljødirektoratet kan fastsette krav til rapportering ihht. pliktene i §§ 10a-4 – 10a-8. 

 

§ 10a-10. Tilsyn 

Fylkesmannen fører tilsyn med at pliktene etter dette kapitlet for kommunene, 

virksomheter og behandlingsanlegg for avfall som ikke har tillatelse fra Miljødirektoratet 

overholdes. 

For øvrig fører Miljødirektoratet tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet 

overholdes.   

 

§ 10a-11. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2023.  

 


