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Avfall Norge mener:

• Håndtering av avfallet fra husholdninger er en samfunnskritisk tjeneste. Det kommunale ansvaret for 
husholdningsavfall sikrer tjenestetilbudet for alle innbyggerne og gir mulighet for stordriftsfordeler og en 
ensartet løsning for innsamling av husholdningsavfallet tilpasset lokale forhold. 

• Det er ønskelig med større harmonisering av avfallsløsninger mellom kommunene for å løfte 
materialgjenvinningsgraden. Det bør legges til rette for å overføre erfaringer og beste praksis løsninger mellom 
kommuner/ IKS´er.

• Det må innføres krav om utsortering til materialgjenvinning av våtorganisk avfall og plastavfall fra 
tjenesteytende næring og husholdninger. 

• Samarbeid mellom kommunale og private aktører bør utvides for å gi bedre tjenester for innbyggere og 
næringsliv og bedre ressursutnyttelse av avfallet. 

• Det er behov for mer utfyllende statistikk for grovavfall fra husholdningene, og det bør derfor stilles krav om 
rapportering av volumer og gjenvinningsgrad til private aktører som samler inn denne type avfall. Kommunale 
krav til samtykke for innsamling av husholdningsavfall må ikke være til hinder for at næringslivet kan 
konkurrere om tjenester. 

• Det er behov for bedre statistikk for innsamling og disponering av næringsavfall, spesielt gjelder dette avfall fra 
tjenesteytende næring. Det bør innføres rapporteringsplikt for avfall fra denne sektoren.

• For å sikre et velfungerende marked med økt innovasjon, utvikling av bærekraftig industri og ressurseffektivitet 
er det viktig at myndighetene følger opp gjeldende regelverk, og påser at lovbrudd har strafferammer og 
sanksjoner med preventiv effekt. Det er også viktig at myndighetene bekjemper monopoler, stimulerer til 
konkurranse og sikrer at det er konkurranse på like vilkår, uavhengig av eierskap. Samtidig er det viktig at lover 
og forskrifter behandles og tolkes på lik måte av tilsynsmyndighetene.

• Det bør innføres krav til børsnoterte selskap og offentlige virksomheter om rapportering av avfallshåndtering, 
for å sikre sporbarhet og kontroll av råvarestrømmer, samt å styrke ressurseffektiviteten. 


