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Avfall eller biprodukt

• Med avfall menes løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har 

til hensikt å kassere eller er forpliktet til å kassere. Som avfall regnes ikke 

avløpsvann og avgasser.

• Som biprodukt og ikke avfall regnes løsøregjenstander og stoffer som

• 1. er fremstilt som en integrert del av en produksjonsprosess som 

primært tar sikte på å fremstille noe annet, ……..



Avfallsfasens opphør - § 27 tredje ledd i 
dag
Løsøregjenstander og stoffer som har blitt avfall, kan først opphøre å være 

avfall når de som minimum

1. har gjennomgått gjenvinning, 

2. er alminnelig brukt til bestemte formål, 

3. kan omsettes i et marked eller er gjenstand for etterspørsel, 

4. innfrir de tekniske kravene som følger av de aktuelle bruksområdene og 

eventuelle produktkrav og -standarder, og

5. ikke medfører nevneverdig høyere risiko for helseskade eller 

miljøforstyrrelse enn tilsvarende gjenstander og stoffer som ellers kunne 

blitt brukt. 



Forslag ny definisjon av avfallsfasens opphør: 
• Løsøregjenstander og stoffer som har blitt avfall, regnes for å ha opphørt å være avfall når 

de

• 1. har gjennomgått gjenvinning, 

• 2. skal brukes til bestemte formål, 

• 3. kan omsettes i et marked eller er gjenstand for etterspørsel, 

• 4. innfrir de tekniske kravene …

• 5. ikke medfører nevneverdig høyere risiko for helseskade eller 

miljøforstyrrelse ….

• Forurensningsmyndigheten kan i det enkelte tilfelle bestemme om avfall 

har opphørt å være avfall, jf. punkt 1-5



Avfallsfasens opphør – områder med 
spesifikke kriterier

• Jern-, stål og aluminiumskrap  - f. 333/2011

• Glassgranulat – f. 1179/2012

• Kobberskrap – f. 715/2013

• Gjort til norsk rett gjennom avfallsforskriften kap. 18A



Avfallsfasens opphør – nærmere om 
vilkårene

• Nr. 1: har gjennomgått gjenvinning 

• Absolutt forutsetning – men trenger ikke 

ligge mye i en gjenvinningsoperasjon. 

Eksempler: 

• Kontroll

• Reparasjon

• Full materialgjenvinningsprosess 

• Gjenstår det noe          avfall



Avfallsfasens opphør – nærmere om 
vilkårene

• Nr. 2 og 3: skal brukes til bestemte formål og kan omsettes i et marked eller er 

gjenstanden for etterspørsel

• Omsettes på råvarebørser                           ikke avfall

• Etablerte markedsvilkår                              ikke avfall

• Produktspesifikasjoner eksisterer                 ikke avfall

• Etablert markedspris                                   ikke avfall



Avfallsfasens opphør – nærmere om 
vilkårene

• Nr. 4: innfrir de tekniske kravene som følger av de aktuelle bruksområdene og 

eventuelle produktkrav og -standarder 

• Krav til lovlig bruk 

• Oppfylle tekniske spesifikasjoner

• Må være klar til bruk



Avfallsfasens opphør – nærmere om 
vilkårene

• Nr. 5: ikke medfører nevneverdig høyere risiko for helseskade eller 

miljøforstyrrelse enn tilsvarende gjenstander og stoffer som ellers kunne blitt 

brukt

• Vil produktregelverket gi tilstrekkelig vern av miljø og helse?

• Avfallsregelverket gir bedre beskyttelse         avfall



Krav i de spesifikke kriteriene for f.eks. 
skrapjern

• Kvalitetssystem som viser oppfyllelse av kriteriene

• Input

• Prosess

• Output

• Akkreditering (EMAS-godkjent) av kvalitetssystemet hvert 3. år

• Produsent eller importør skal ha «samsvarserklæring» (statement of 

conformity) for hver forsendelse (ligger som vedlegg i forordningen)

• REACH-registrering


