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Endelig kan vi møtes!



Hva skjer?

• Tilbake etter pandemi

• Egenkontrollrapportering

• IED

• Kontaktet i forbindelse med nye 
anlegg/nye prosjekter

• Sirkulær økonomi



Egenkontrollrapportering

• Rapporter som inneholder feil  må 
sendes i retur – effektiviserer arbeidet

• Utslipp over grensen må rapporters 
som ulovlige utslipp

• Avfallsregnskapsregnskap – husk å 
bruke kommentarfeltet ved store 
avvik

• Statistikk tilgjengelig norskeutslipp.no 
fra 1. juni



Innsynsbegjæringer
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Saksbehandling

• Utfordrende å overholde 4-års fristen i 
IED

• Søknader om ny virksomhet – vurdere 
KU-plikt

• Endring av avfallskoder/ mengder -
finansiell sikkerhet

• Hva er behandling av farlig avfall?



IED – oppdatering av tillatelser

• Ny grenser gjelder fra 10. august 2022

• Kommentarer på utkast er bare for å avdekke faktafeil – ikke en 
«forhandling» om grenser

• Bare endringer i tillatelsen kan påklages

• Unntak fra BAT-AEL  - kan søke om unntak også etter at man har 
fått oppdatert tillatelse 



Vilkår om lagring av farlig 

avfall
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«Farlig avfall skal lagres innendørs og på 

tett dekke* med oppsamling av eventuell 

avrenning. Annen lagringsmåte kan 

benyttes dersom bedriften kan 

dokumentere at den valgte lagringsmåten 

gir minst like lav risiko og like god 

miljøbeskyttelse.»

*Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og 

tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle 

materialer/avfallstyper.



Mottakskontroll
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• Riktig informasjon må følge avfallet 

• Alle ledd i kjeden har ansvar for å 
verifisere at informasjonen er riktig

• Mottakskontroll er mer enn 
papirarbeid!

• Etablere gode rutiner som sikrer 
kontroll



Tilsyn



Erfaringer fra tilsyn

• Redusert tilsynsaktivitet grunnet koronarestriksjonene. Tilnærmet 
normal tilsynsaktivitet nå

• Vi har prioritert tilsyn for å følge opp hendelser og tips

• Flere funn enn tidligere, mindre fokus på miljø(regelverket) 
og mindre orden på anlegget som 
kan medføre forurensning/forsøpling

• Fulgt opp blant annet brann- og eksplosjonshendelser (Franzefoss og 
Returkraft)

• Alle ledd i avfallskjeden har ansvar, som deklareringsplikt, påse at 
avfallet leveres til en aktør med tillatelse for slikt type avfall, samt 
mottakskontroll og risikovurderinger.



Forhold som er avdekket i tilsynene 

• Avfall levert til aktør uten tillatelse og 
manglende mottakskontroll

• Mangler ved risikovurderinger knyttet til levering, mottak og 
håndtering av avfall (f eks varmearbeid i nærheten av mottak)

• Feildeklarering av avfall og manglende opplysninger om
hva avfallet består av

• Generell mangel på orden/systematikk på enkelte anlegg



Beredskap

• Det pågår et arbeid forankret i handlingsplan for samvirkeområdet for 
CE-beredskap 2020-2022, og eksplosjon og brann i avfallsanlegg er ett 
av tre scenarioer som inngår i beredskapsanalysen

• Formålet med beredskapsanalysen er å få felles forståelse av risiko på 
CE-området. 

• Analysen belyser ansvar og roller for ulike etater og virksomhetenes 
egenberedskap og hvilke krav og regelverk som gjelder

• I analysen utføres kartlegging av et fiktivt hendelsesforløp og 
håndtering: 1) Varsling og mobilisering 2) Håndtering og evakuering 3) 
Normalisering og opprydding

• Målet er å identifisere problemstillinger og foreslå tiltak 





Forslag om endring av 
avfallsforskriften kap. 11

Foto: RFD

Om fyrverkeriavfall

• Tilpasning til ny foreslått forskrift 
om pyrotekniske artikler (DSB)

• Kommunal mottaksordning for 
fyrverkeriavfall fra husholdninger

• Mottaksplikt for betjente kommunale 
mottak § 11-2

• Fjerne forbudet mot eksplosivt for 
fyrverkeri fra forbrukere i vedl. 3

• Annet eksplosivt fortsatt forbudt



Status
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• Forslaget ligger hos KLD klart for 
fastsettelse

• Forskrift om pyrotekniske artikler 
er ikke vedtatt

• Avventer avklaring fra Justis- og 
beredskapsdepartementet om 
forskrift om pyrotekniske artikler



Status videre-
utviklingsprosjekt

Usikkert om vi kan fullføre 
prosjektet på gammel 
løsning

Står overfor noen veivalg 
om framtidig løsning

Mer informasjon når mer 
er klarlagt



Avgjørelse av to klage-

saker om kverning og 

lagring av overflate-

behandlet trevirke

• Tillater utendørs aktivitet

• Krav  til å redusere forurensning

• Krav om oppdatert måleprogram

• Basert på bl.a. helhetlige 
miljømessige vurderinger, omfang av 
aktiviteten, fare for forurensning 
forholdsmessighet mht. kostnader 
etc.
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Revidering av rammedirektivet om avfall med krav rettet mot spillolje

Miljødirektoret

• Rammedirektivet om avfall blir revidert –

sirkulær økonomi

• Kommisjonen har som mål å forbedre 

avfallshåndtering i tråd med 

avfallshierarki og implementering av 

prinsippet om at forurenser betaler. 

• Et av Kommisjonens mål er å oppnå 

høyere innsamlingsandel for spillolje og 

høyere andel som går til regenerering



Industriforskrift



Bakgrunn - dagens tillatelser

• Tillatelser etter forurensningsloven § 11 inneholder generelle vilkår som ofte 
endres/oppdateres.

• Disse vilkårene er av felles og likelydende art, og skal følges opp av alle 
virksomheter. 

• I dag kan det gå relativt lang tid mellom hver oppdatering av en tillatelse. Det har 

medført variasjon i vilkår og ordlyder i vilkår som skal tjene samme formål etter 
hvert som malen oppdateres.

• Dersom det avdekkes behov for å regulere nye forhold og utarbeide vilkår kan det 
gå over ti år før den enkelte bedrift har fått det aktuelle vilkåret. 
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En ny forskrift skal medføre:

• Like vilkår for alle
• Likebehandling - alle får nye krav samtidig

• Reduksjon i antall dobbeltreguleringer gjennom tillatelser og lovverk
• En slankere, spesifikk tillatelse for bedriftene
• Mer effektiv saksbehandling? 

Videre vil

• Opplysende eller veiledende tekst i aktuelle vilkår i dagens tillatelser forsvinner 

• Fremtidige endringer av forskriften sendes på offentlig høring 

• Økt deltakelse fra berørte parter i utforming av vilkår. 09.06.202222



Likere behandling, rammer og vilkår for 
avfallsanlegg med tillatelse fra SF

• Gjelder avfallsanlegg med tillatelse fra SF

• Planen inneholder grep: 

• effektivisere søknads- og saksbehandlingsprosessen 

• lette framtidig gjennomføring av endringer i EU/EØS-regelverk under EUs 

grønne giv

• vurdere mulig forskriftsfesting 

• digitalisering inkl skjema og veiledning



Tilde



Søknader i Tilde

Kilde : Stockbilde

• Digitalisering av søknadsprosess

• Tydeligere krav til informasjon som skal 

inngå i søknaden

• Veiledning underveis i prosessen med å 

søke

• Tydeligere logging av mottak av komplette 

søknader og ledetid i saksbehandlingen
































