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Utsortering av plast og våtorganisk avfall

▪Miljødirektoratet vurderte i 2016 virkemidler for å 
fremme utsortering av våtorganisk avfall og plast

▪Anbefalte krav om utsortering, sorteringsgrad og 
materialgjenvinning (rettet til kommuner og næringsliv)

▪KLD har nå gitt oss i oppdrag å utarbeide forslag til 
forskrift og konsekvensvurdering

▪Vår frist er 15.06.2018. Vil trolig bli høring høsten 2018

▪Vil føre til reduserte mengder til forbrenning



Eksport/import av avfall til forbrenning



CO2-avgift og kvoteplikt

▪Klimameldingen sier at 
Regjerningen vil vurdere 
CO2-avgift eller kvoteplikt for 
avfallsforbrenningsanlegg

▪Er en del av diskusjonene om 
statsbudsjettet

▪Uklart om Miljødirektoratet vil 
gis eget utredningsoppdrag



Tildeling av enerett på avfallsforbrenning

▪Norsk Industri har sendt en klage til ESA vedrørende 
praktisering av enerett i Norge

▪Omhandler bl.a. enerett på forbrenning av farlig avfall

▪ESA har stilt spørsmål til Norge for å få mer informasjon 

▪Avgjørelse i klagesaken har ennå ikke blitt gjort



Forbrenning av farlig avfall i ordinære anlegg

▪Farlig avfall kan forbrennes ved 850 grader dersom 
innholdet av halogenerte organiske forbindelser < 1 %

▪Dersom innholdet av POPs i avfallet ligger over gitte 
grenser, må POPs-forbindelsene destrueres

▪Flere ordinære anlegg ønsker å forbrenne farlig avfall

▪Fylkesmennene har ulik praksis på å tillate dette

▪Miljødirektoratet vil nå gi føringer, trolig som en liste 
over typer farlig avfall som kan gå til ordinære anlegg



Ny BREF for avfallsforbrenning

▪EU er i ferd med å revidere BREF for avfallsforbrenning

▪Første utkast har kommet, frist for kommentarer er 08.09

▪Mange nye krav, inkludert skjerpede utslippsgrenser

▪Vil måtte etterleves 4 år etter vedtak av BREF’en i EU

▪Vi har mottatt kommentarer fra Avfall Norge og er i 
dialog med myndighetene i Sverige og Danmark

▪Vi vil foreslå noen innstramninger og noen lettelser


