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Vi jobber nasjonalt og på EU-nivå

• Vi er medlem i ca. 20 europeiske 

industriorganisasjoner i Brussel.

• Både for å forstå hva som skjer og (så langt 

vi klarer) for å forsøke å påvirke utviklingen.
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EUs Green Deal

 EUs strategi for grønn vekst. Strategien skal sikre 

et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa

 Ambisjon om et klimanøytralt Europa innen 2050 

 EU (og Norge) har senere blitt vedtatt en 

målsetning om å redusere klimagassutslippene 

med 55 % i 2030, sammenlignet med 1990-nivå

 Politikk om sirkulær økonomi, kjemikalier og 

forurensing står også sentralt i EUs Green Deal
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EUs handlingsplaner for sirkulær økonomi

• Ambisiøse mål for materialgjenvinning av avfall

• Samordning av regler for produkter, kjemikalier og 

avfall og harmonisering av praksis mht. EUs 

kriterier for biprodukter og avfallsfasens opphør

• Inkludering av beste praksis for sirkulærøkonomi i 

Industriutslippsdirektivet og tilhørende BAT-krav 

• Ny produktpolitikk som skal gjøre bærekraftige 

produkter og forretningsmodeller til normen i EU
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EUs strategi for «null forurensende utslipp»

 Ambisjon: Redusere utslipp av kjemikalier til et nivå som ikke er 

skadelig for helse og miljø innen 2050. Videre - innen 2030: 

- Redusere skadelige helseeffekter av luftforurensing 

- Redusere befolkningsandelen som plages av støy fra transport

- Redusere antallet økosystemer som trues av luftforurensing

- Redusere tap av næringsstoffer og bruk av skadelige pesticider 

and antimikrobielle stoffer ved husdyrhold og akvakultur

- Redusere utslipp av plastsøppel og mikroplast til miljøet 

- Vesentlig redusere avfallsmengdene (halvere mengdene 

restavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet)
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Ny produkt politikk i EU
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 Revisjon av øko-design direktivet og byggevareforordningen

- Dokumentasjon av flere produktegenskaper (levetid, ombrukbarhet, 

resirkulerbarhet, innhold av resirkulerte råvarer, miljøfotavtrykk, mv.)

- Et enormt metode- og standardiseringsarbeid de neste årene

 Digitale produktpass (med info om miljøegenskaper)

 Nye lovforslag for å sette forbrukere i stand til å velge grønt 

og regulering av grønn markedsføring («green claims»)

 Forbrukerrettigheter mht. å kunne få reparert produkter

 Egen strategi mht. bærekraftige og sirkulære tekstiler



Prioriterte produktgrupper
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“A preliminary assessment made by the Commission has 

identified that product categories such as textiles, 

furniture, mattresses, tyres, detergents, paints, lubricants, 

as well as iron, steel and aluminium have high 

environmental impact and potential for improvement, and 

are thus suitable candidates for the first working plan.”



Miljømerking i fremtiden?
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• EU-kommisjonen skal fastsette miljøklassifisering for produkter (jf. ny øko-design forordning art. 7) 

• Skal gjøre det enklere for forbrukere/næringsliv å sammenligne miljøprestasjon til ulike produkter



Forslag til revidert industriutslippsdirektiv

 Videreføring av «Sevilla-prosessen» der BAT og BAT-konklusjoner 

beskrives i felles-europeiske referansedokumenter (BREF). Det er nytt 

at det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) også skal delta i arbeidet.

 Nytt at miljømyndighetene skal ta utgangspunkt i de laveste BAT-

grenseverdiene når bedriftenes utslippstillatelser fastsettes nasjonalt.

- Uansett dagens praksis i Norge. 

- BAT-konklusjoner for gjenvinningsbransjen skal være implementert ila. 2022.

 Nytt krav til miljøstyringssystem, som også skal redegjøre for 

bedriftens planer for å nå mål om «null-utslipp» frem mot 2050.

 Ny søkbar nettportal med informasjon om tillatelser og utslipp fra alle 

bedrifter i Europa som omfattes av IED (tilsvarende norskeutslipp.no) 9



Ny grensekryssforordning - hovedtrekk

 Praktisering av reglene i EØS-landene skal harmoniseres

- Obligatorisk bruk av et europeisk digitalt system for behandling av notifikasjoner/søknader internt i EØS-området. 

 Enklere grensekryssende transport av avfall til materialgjenvinning internt i EØS-området

 Grensekryssende transport av avfall til deponi blir vanskeligere

- Det må dokumenteres at avfallet ikke kan gjenvinnes på en teknisk og økonomisk forsvarlig måte, at 

avfallet ikke kan deponeres på en teknisk og økonomisk forsvarlig måte i opprinnelseslandet og at 

forsendelsen/deponeringen er i tråd med avfallshierarkiet og prinsippene om nærhet og selvforsyning.

 Vanskeligere med forsendelser av avfall til materialgjenvinning ut av EØS-området/OECD
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Eksempler på andre viktige EU-prosesser

 Revisjon av rammedirektivet for avfall (forslag ventet Q2 2023)

- Økt materialgjenvinning («quality recycling»), avfallsreduksjon (matavfall/restavfall) og behandling av spillolje

 Revisjon av REACH-forordningen (forslag ventet 2. halvår 2022)

 ETS (forslag om å inkludere avfallsforbrenning fra 2026)
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Et lite hjertesukk mht. kompleksitet….
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 Hva er «quality recycling»?

 Utrolig med arbeid som 

legges ned av JRC, m.fl.

 Se utklipp til høyre vedr. 

forslag til rammeverk for å 

kunne si noe om dette

 Man må jo nesten må lure 

på hvor komplisert man 

tenker å gjøre dette til slutt



EUs taksonomi
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• En liste over NACE-kodende «økonomiske aktiviteter» 

med harmoniserte tekniske screeningkriterier som 

definerer når en aktivitet skal regnes som bærekraftig

• Vil i første omgang ha konsekvenser for utforming av 

grønne investeringsfond og andre grønne 

investeringsprodukter. Klassifisering som «bærekraftig»

vil kunne øke investeringsvilje i selskaper og prosjekter

• Kriterier revideres jevnlig (inkl. evt. nye aktiviteter)



Eksempel – Tekniske kriterier for 
behandling - farlig avfall (sirkulær økonomi)

 Description of activity: Treatment of hazardous waste, as a means for material recovery operations. This includes the 

construction, upgrade, and operation of such facilities. (several NACE codes, for instance E38.22, E38.32 + F42.9) Activities that 

recover materials from batteries, WEEE, ELV, inorganic materials from incineration processes and nuclear waste are excluded. 

 Substantial contribution to circular economy: (1) The activities primary aim in terms of revenues generated is the material 

recovery of secondary raw materials (including chemical substances) from source segregated hazardous waste. (2) The 

recovered materials are substituting virgin materials or chemicals in production processes. (3) The recovered materials fulfil 

applicable industry specifications, harmonized standards, or end-of-waste criteria as well as relevant legislation. 

 Do not harm - criteria: 

- Climate mitigation: Does not increase GHG emissions compared to production based on the equivalent primary raw material(s). 

- Pollution Prevention and Control: Complies with chemical legislation (REACH, etc.) and industrial emissions directive (BAT) 

- Other environmental objectives: Requirements in appendixes
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Mye usikkerhet

 Strengt tatt vet vi ikke så mye om hvordan rammeverket / 

taksonomien vil tas i bruk og evt. påvirke finansmarkedene. 

 Sannsynlig at klassifiseringen i taksonomien vil tas i bruk på 

flere områder. f.eks. støtteordninger, EU-regelverk, miljøkrav 

ved offentlige innkjøp (men vi vet ikke hvordan/om dette slår til)

 Bedrifter/Nace-koder som p.t. ikke har fastsatte kriterier kan 

påvirkes gjennom verdikjeden de er en del av, f.eks. dersom 

kunder omfattes av taksonomien og ønsker å oppfylle kriteriene 
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Utvidelse av taksonomien?
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Kilde: Platform on Sustainable Finance: The extended environmental taxonomy (Mars 2022)

• Bør taksonomien utvides til å 

dekke hele økonomien? Dvs. 

at det også lages kriterier for:

o Økonomiske aktiviteter 

som gjør vesentlig skade 

for oppnåelse av miljømål

o Nøytrale aktiviteter som 

verken bidrar til/er til 

skade for miljømålene.

• Dette er et svært 

kontroversielt diskusjonstema.


