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seksjon for avfall og gjenvinning



Myndighetsfordeling i  avfallsforskriften 
kapittel 10 og 11

• Forslag om å forskriftsfeste gjeldene praksis for myndighetsfordeling mellom 

Miljødirektoratet og Fylkesmannen for tillatelser til behandling av noen typer 

farlig avfall

• Kverning av impregnert trevirke (kap 11)

• Forbrenning av noen typer farlig avfall i forbrenningsanlegg for ordinært 

avfall som listet i nytt vedlegg XII til kapittel 10



Forslag til nytt vedlegg XII til kapittel 10 i 
avfallsforskriften

• 7011 Spillolje - refusjonsberettiget

• 7012 Spillolje – ikke refusjonsberettiget

• 7021 Olje- og fettavfall

• 7024 Oljefiltre

• 7042 Organiske løsemidler uten halogen

• 7051 Maling, lim og lakk som er farlig avfall

• 7098 CCA-impregnert trevirke

• 7142 Oljebasert borevæske

• 7154 Kreosotimpregnert trevirke

• 7156 Avfall med ftalater



Endring av vedlegg 2 til avfallsforskriften 
kapittel 11

• Revidert vedlegg 2 om grenseverdier for farlig avfall legges ut på høring i disse 

dager

• Ingen substansiell endring av innhold, men forhåpentligvis vil dette gjøre det 

enklere å finne fram i regelverket

• Summering innført fra juli 2018 for miljøfarlig avfall, HP 14  gir litt 

strengere definisjon

• Høringsnotatet omtaler kort bl.a. merknader til CLP og biotilgjengelighet





Ny database for farlige stoffer i produkter

Jf. art 9 i revidert rammedirektiv for avfall. 

Databasen skal bidra til at informasjon om innhold av stoffer med svært 

uønskede egenskaper (SVHC-stoffer) i produkter på markedet blir tilgjengelig for 

avfallsoperatører og forbrukere.

SCIP (substances of concern In article, as such or in complex objects) finner dere 

her; https://echa.europa.eu/waste

https://echa.europa.eu/waste


• Vi har gjort en henvendelse til KLD der vi foreslår 

at praksis for beregning av finansiell sikkerhet 

endres slik at den finansielle sikkerheten ikke 

omfatter merverdiavgift.

• Faktaark (M-1265) om etablering av finansiell 

sikkerhet for avfallsanlegg publisert 2019 

Finansiell sikkerhet og  MVA



• Gjelder anlegg for mottak og 

mellomlagring av farlig avfall med  

tillatelse fra fylkesmannen

• Rapporteringen foregår elektronisk 

via nettportalen Altinn

Egenrapportering til fylkesmannen blir 
digital 



BAT-konklusjoner for 
avfallsbehandling

• BAT-konklusjoner om avfallsbehandling vedtatt 10. 

august 2018. De gjøres gjeldende i Norge innen 10. 

august 2022.

• Miljødirektoratet og Fylkesmannen planlegger å sende 

ut varsel og pålegg om BAT-vurdering til avfallsbedrifter 

i løpet av høsten.

• Målet er at utslippsgrensene trer i kraft for anleggene 

samtidig i 2022.



Videreutvikling og oppdatering av 
Avfallsdeklarering.no 

• Tilrettelegger for elektronisk samdeklarering

• Klar for bruk ved slutten av året

• Fortsatt på lista:

• Flyt gjennom hele kjeden

• Tilgang til data fra forside

• ++



Takk for oppmerksomheten


