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Hjemmekontor siden mars 2020



• BAT-oppdatering  av tillatelser,  

tilstandsrapporter 

• Revisjon av tillatelser, gjennomgang 

av alle krav

• Endringer av avfallsfraksjoner

Saksbehandling
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Egenkontrollrapportering

• Noen rapporterte brudd på tillatelsen

• Rapporter inneholder feil må sendes i retur 

• Avfallsregnskapsregnskap – gradvis litt bedre 

kvalitet i rapportering

• Husk å bruke kommentarfeltet

• Statistikk tilgjengelig norskeutslipp.no fra 1. juni



Innsynsbegjæringer
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Ending av myndighet

Oppfølgingen av avfallsforbrenningsanlegg 

overføres fra Statsforvalter (tidligere 

Fylkesmannen) til Miljødirektoratet fra 

januar 2021.

Grunnlag for endringen:

• Tilsynsaksjon 2019

• Sikre likebehandling av anlegg

• BAT-konklusjoner for 

avfallsforbrenning, publisert desember 

2019

• Endringer i regelverk

• Endring av tillatelser





Økt deklarasjons-
gebyr

Ny sats: 15 kroner/tonn 
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Nye nasjonale mål og indikatorer

Mål Indikator relatert til avfall

Bruk og utslipp av kjemikalier på prioritetslista skal 

stanses

Mengde farlig avfall med ukjent disponering

Utviklingen i mengden avfall skal være vesentlig lavere 

enn den økonomiske veksten

Generert mengde husholdningsavfall per innbygger sett i 

forhold til privat konsum i husholdningene per innbygger

Generert mengde næringsavfall per innbygger sett i 

forhold til BNP per innbygger

Materialgjenvinningen av avfall skal øke Andel husholdningsavfall og lignende næringsavfall som 

er forberedt til ombruk eller materialgjenvunnet

Andel bygg- og anleggsavfall som er forberedt til ombruk 

eller materialgjenvunnet



Tilsyn med 
behandlingsanlegg

• Covid-19, smittevernhensyn har bidratt til noe 
lavere tilsynsaktivitet, og digitale tilsyn er 
benyttet i større grad

• 3 tilsyn så langt i år, 9 totalt i 2020

• Enkelte anlegg har fortsatt ting å jobbe med:

• Noen gjentagende avvik vi ser alvorlig på

• Mottakskontrollen er ikke god nok

• Håndtering og deklarering av farlig avfall 
er mangelfull hos noen

• Enkelte overskridelser av grenseverdier for 
utslipp til vann

• Branner i avfallsanlegg vil være et 
aktuelt tilsynstema fremover



Utviklingsarbeid

• Arbeider for likere rammer og vilkår i 

tillatelser for avfallsanlegg

• Vurdering av hvilke avfallsanlegg som må 

ha tillatelse – forskriftskrav?

• Utvikler elektroniske søknader for 

tillatelser

• Industriforskrift – felles vilkår for alle 

anlegg med tillatelse?



Takk for 

oppmerksomheten!


