
Hva skjer i EU og i Norge?
Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning, Miljødirektoratet



Innhold:

1.  EUs sirkulær økonomi pakke
2.  Forslag til deponidirektiv
3.  Konsekvenser for Norge
4.  Spesifikke problemstillinger



Handlingsplan og avfallspakke

▪ Handlingsplan: 
– 5 prioriterte områder
– Produktdesign, produksjonsprosesser 

og forbruk 
– avfallsbehandling 
– marked for sekundære råmaterialer 

og gjenbruk av vann
– innovasjon og investeringer

▪ Endringsdirektiver for avfall

Biomasse & 
Bio-baserte 
produkter

Plast

MatsvinnBygg- og anlegg

Kritiske 
råvarer



Hva skjer i høst?

▪ Totalt 7 trilogmøter om 
endringsdirektiver

▪ Plaststrategi legges frem
▪ Vurdering av grenseskillet 

mellom regelverk for 
kjemikalier, produkter og 
avfall

Nytt regelverk

Kommisjonens 
forslag

Europa-parlamentets 
posisjon

Rådets posisjon



Hva har skjedd innenfor deponiregelverk
▪ Malagrotta kjennelse av EU-domstolen (2014)

– Forbehandling av avfall før deponering
– Nettverk av gjenvinningsanlegg for avfall

▪ EU er tydelig på at oppbygging av 
forbehandlingskapasitet ikke skal undergrave 
prinsippene i rammedirektivet for avfall
– Avfallshierarki 
– Kildesortering  av våtorganisk avfall
– EU vurderer å utarbeide en handlingsplan



Andel deponert avfall i Europa (2014)



Forslag til ny deponidirektiv
▪ Henvisning til prinsippene i avfallshierarki

– Gradvis reduksjon av avfallsdeponering
– Unngå at avfallsforbrenning og MBT i stor stil erstatter deponering

▪ Gradvis reduksjon for deponering av avfall
– Innen 2030 kun 10% av husholdningsavfall og lignende avfall fra 

næringer skal deponeres.

▪ Kun avfall som har blitt forbehandlet, kan deponeres.
▪ Forenklet rapportering til Eurostat
▪ Restriksjoner for deponering av biologisk nedbrytbar avfall og 

materialgjenvinnbare avfallsfraksjoner



Konsekvenser for Norge

▪ Forbud mot deponering av materialgjenvinnbare fraksjoner 
kan utløse behov for endring av rutiner

▪ Endring av dagens rapportering og statistikk
▪ Sterkere fokus på forbehandling av avfall

 



Er det en framtid for deponier?

▪ Vi har behov for deponier i Norge
▪ Deponier for inert avfall en løsning ved nyttiggjøring av 

større mengder inert avfall
▪ Deponier som behandlingssenter for avfall?

– Rensing av forurensete masser
– Sortering av avfall
– Stabilisering av avfall



Deponering av avfall forurenset med 
perfluorerte forbindelser

▪ Per- og polyfluorerte stoffer
– brytes ikke ned i naturen, anrikes i 

næringskjeden og er giftig
– Strengt regulert i Norge og EU
– Bindes i liten grad og vaskes lett ut

▪ Driftstillatelse bør inneholde spesifikke krav
– Egne celler
– Krav til bunn- og sidetetting av celler
– Egen sigevannsoppsamling og – behandling
– Trinnvis avslutning
– Egen overvåking

▪ Hva kan deponiene gjøre?
– Stabilisering av massene
– Søke om endring av tillatelsen



Avfall som overskrider krav til 
TOC/glødetap

▪ Deponiforbud for biologisk nedbrytbar avfall
– TOC > 10% eller glødetap >20%
– Unntak: forurenset jord, muddermasser, gateoppsop, avløpsslam, 

riste-, sil-gods, 
▪ Plast, kull, grafitt

– Material- eller energigjenvinning der det er mulig
– Deponering

▪ Hvordan vurdere?
– Entydig ikke nedbrytbar
– Respirasjon etter 4 dager (AT4) < 5 mg/g ts eller

gasspotensial etter 21 dager < 20 L/kg ts 
– Fylkesmann kan gi dispensasjon



Takk for oppmerksomheten!
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