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Oppsummerte krav i 
engangsplastdirektivet

Forbud
(7/2021)

Reduksjon i forbruk
(2022->2026)

Utvidet produsent-
ansvar (7/2024)

Holdningsskapende 
tiltak

Merking
(7/2021)

Produktdesign-
krav, sep inns

Bomullspinner X      

Bestikk og tallerkener X      

Rørepinner og sugerør X      

Ballongpinner X      

Matbeholdere, drikkebeger  
/-vareemballasje i EPS1)

X      

Prod. m oxo-nedbr plast X

Drikkevareemballasje   X X  X

Matbeholdere*)  X X X   

Drikkebeger*)  X X X X  

Emballasjeposer og -folie for 
matvarer1)

  X X   

Våtservietter   X X X  

Tobakksprod m plastfilter   X (7/2023) X**) X  

Lette plastbæreposer   X X   

Ballonger   X X   

Bind, tamponger /-applikatorer    X X  



Det hele er veldig enkelt...

…..tidlig pause?



Viktige endringer i 
rammedirektivet 2008/98/EC

● Definisjoner, spesielt municipal waste
● Kildesorteringspåbud for å oppnå målene 
● Minimumskrav til produsentansvar
● Økte mål for materialgjenvinning innen 

2025/30/35
● Spesifiserte regler for å beregne 

materialgjenvinning
● Kildesortering av farlig avfall og tekstiler innen 

2025
● Kildesortering av matavfall innen 2023
● Monitorering, rapportering og nasjonale 

avfalls-(forebyggings)planer

LINK TIL DIREKTIVET

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN#d1e40-109-1


Prosessen bak et EU-direktiv



Hovedstørrelsen i 
rammedirektivet er 

municipal waste



“municipal waste” means 
(Art 3)

● mixed waste and separately collected waste from 
households, including paper and cardboard, glass, 
metals, plastics, bio-waste, wood, textiles, packaging, 
waste electrical and electronic equipment, waste 
batteries and accumulators, and bulky waste, including 
mattresses and furniture;

● mixed waste and separately collected waste from other 
sources, where such waste is similar in nature and 
composition to waste from households;

Municipal waste does not include waste from production, 
agriculture, forestry, fishing, septic tanks and sewage network 
and treatment, including sewage sludge, end-of-life vehicles or 
construction and demolition waste.

This definition is without prejudice to the allocation of 
responsibilities for waste management between public and 
private actors;

● Med husholdningsavfall menes avfall fra 
private husholdninger, herunder større 
gjenstander som inventar og lignende.

● Med næringsavfall menes avfall fra 
offentlige og private virksomheter og 
institusjoner

Norge



Avfall etter norsk lov 
(justert 12/2016)

F-lovens § 27:
Med avfall menes løsøregjenstander eller stoffer 
som noen har kassert, har til hensikt å kassere 
eller er forpliktet til å kassere. Som avfall regnes 
ikke avløpsvann og avgasser.



Er dette avfall?

1

2

3

4



Hva er gjenvinning
(justert def 12/2016)

● Med gjenvinning menes ethvert tiltak der 
hovedresultatet er at avfall kommer til nytte ved å 
erstatte materialer som ellers ville blitt brukt, eller 
at avfall har blitt forberedt til dette.

● Ombruk?

● Materialgjenvinning?

● Backfilling? gjenvinning



Nye mål for materialgjenvinning 
og ombruk av husholdningsavfall 

og lignende avfall



Krav til materialgjenvinning og 
ombruk - municipal waste

Målepunkt flyttes fra “sendt til materialgjenvinning” til 

faktisk gjenvunnet….

2020 50 %

2025 55 %

2030 60 %

2035 65 %

Hvem gjelder kravene for?

Hvordan skal kommunene forholde 
seg til kravene?



Krav til materialgjenvinning og 
ombruk - emballasje

Emballsje Nå 2025 2030

Samlet 65 % 70 %

Plastemballasje 30 % 50 % 55 %

Treemballasje 15 % 25 % 30 %

Jernholdig 
metallemballasje

60 % 70 % 80 %

Aluminiumsembal
lasje

60 % 50 % 60 %

Glassemballasje 60 % 70 % 75 %

Papir, kartong og 
bølgepapp

60/65 % 75 % 85 %



Hvordan ligger Norge an? Norge til EEA (fra 2016):  
Husholdningsavfall og 
tjenesteytende avfall 
(IKS-rapportering).
Fratrukket antatt bygge- 
og rivningsavfall





Nytt målepunkt
Rev. rammedirektiv Art 11a (fritt oversatt fra dansk)

For å beregne hvorvidt målene i Art 11(2) og (3) er nådd

● Vekten av “municipal waste” forberedt til ombruk beregnes som det som har blitt avfall og har 

gjennomgått all nødvendig kontroll, rengjøring og reparasjoner for å kunne ombrukes uten ytterligere 

sortering eller forbehandling

● Materialgjenvunnet mengde skal som hovedregel regnes som avfall inn i gjenvinningsprosessen, etter at 

nødvendig frasortering av uønsket materiale har funnet sted. Mengden som sendes ut fra et 

sorteringsanlegg kan legges til grunn for rapporteringen i tilfeller der svinnet før endelig 

materialgjenvinning er fjernet fra rapporteringen. Kravet om målepunkt gjelder også der avfall 

eksporteres og behandles i et annet land. Dersom det ikke er mulig å framskaffe data om avfallsmengde 

ved målepunktet på annen måte, kan man benytte såkalte "average loss rate". Dette er faste faktorer som 

beregner tap i avfallsmengde på grunn av frasortering fram til gjenvinningsanlegget.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN#d1e2033-109-1


Nytt målepunkt forts (fritt oversatt fra dansk)

● Biologisk “municipal” avfall som gjennomgår aerob eller anaerob behandling (kompostering eller 

biogass) regnes med som materialgjenvunnet,  forutsatt at denne behandling fører til dannelsen 

av kompost, biorest eller annen output med en tilsvarende mengde, som skal anvendes som et 

materialgjenvunnet produkt, materiale eller stoff. Hvis “sluttproduktet” anvendes på jord, kan 

medlemsstaterne kun anse det som materialgjenvinning, hvis denne anvendelse er til nytte for 

landbruket eller gir miljømessige forbedringer.

● Hjemmekompostering av både matavfall og hageavfall teller med i beregningsgrunnlaget



Gjennomføringsforordning 7. juni 2019
Ombruk

● Kasserte produktdeler eller komponentdeler som er fjernet gjennom reparasjonsvirksomhet kan telles med i ombruk

Materialgjenvinning

● Mengden som inngår i en materialgjenvinningsprosess må kun omfatte materialet som skal materialgjenvinnes. Andre 
materialer (forurensninger) kan kun inngå i den grad de ikke ødelegger gjenvinningsprosessen.

● Eget anneks definerer beregningspunktet for ulike gjenvinningsoperasjoner
● Hvis målepunktet er ut fra et avfallsanlegg eller inn på et gjenvinningsanlegg uten videre behandling skal mengden rejekt 

trekkes fra. Ved ulike kilder inn til et anlegg skal det tas hensyn til kvaliteten til den enkelte strømmen.
● Metaller som utsorteres fra bunnasken i energigjenvinningsanlegg og gjenvinnes kan telles med som materialgjenvunnet
● I andre gjenvinningsprosesser, der avfallet ikke primært inngår som brensel eller på annen måte til å produsere energi, men 

resulterer i resirkulerte materialer, brensel eller gjenfyllingsmaterialer, kan mengen resirkulert materiale telles med i 
mengden (massebalanseprinsipp)

Biologisk behandling

● Kun materiale som gjennomgår en aerob eller anaerob nedbrytningsprosess skal inngå i mengden materialgjenvunnet. 
Rejekt, inkludert nedbrytbar, som fjernes mekanisk i forkant og etter behandlingen skal trekkes fra.

● Egen metode for å beregne mengden hjemmekompostert biologisk avfall



Beregningspunkter for definerte 
materialgjenvinningsoperasjoner  

Materiale Beregningspunkt (fritt oversatt)

Glass Sortert glass som ikke gjennomgår ytterligere bearbeiding, før det tilføres en glassovn eller benyttes til 
fremstilling av filtreringsmedier, slipematerialer, glassbasert isolering og byggematerialer

Metaller Sortert metall som ikke gjennomgår ytterligere bearbeiding, før det tilføres en metallsmelter eller 
smelteovn. 

Papir/papp Sortert papir som ikke gjennomgår ytterligere  bearbeiding, før det tilføres en pulper. 

Plast Plast, sortert på polymertyper, og som ikke gjennomgår ytterligere bearbeiding før det tilføres en 
pelleterings-, ekstruderings- eller formpressingsprosess. Plastflakes, som ikke gjennomgår ytterligere 
bearbeiding før de anvendes i et endeligt produkt. 

Tre Sortert tre som ikke gjennomgår ytterligere behandling, før det anvendes til fremstilling
av sponplater.
Sortert tre som inngår i en komposteringsprosess. 



Beregningspunkter for definerte 
materialgjenvinningsoperasjoner  forts. 
Materiale Beregningspunkt (fritt oversatt fra dansk)

Tekstiler Sortert tekstil, som ikke gjennomgår ytterligere bearbeiding, før det anvendes til 
fremstilling av tekstilfibre, kluter eller granulat. 

Avfall som består av 
flere
materialer 

der stammer fra behandling av avfall bestående av flere materialer, som ikke 
gjennomgår ytterligere bearbeiding, før de når det beregningspunkt, som er fastsatt for 
det spesifikke materialet, jf. dette bilag eller artikkel 11a i direktiv 2008/98/EF og artikkel 
3 i denne forordningen. 

avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr 
(WEEE/ee-avfall)

EE-avfall som ankommer et genvinningsanlegg etter forskriftsmessig behandling og 
forberedelse av innledende aktiviteter i overensstemmelse med artikel 11 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU(1). 

Batterier Inputfraksjoner som inngår i batterigenvinningsprosessen i overensstemmelse med 
Kommissionens forordning (EU) nr. 493/2012 (2).



Hjemmekompostering 
av biologisk avfall

● Hjemmekompostert biologisk avfall beregnes fra formelen til 
høyre

● Kun aktive komposteringsbeholdere skal inngå. Tallet på aktive 
beholdere skal hentes fra registre eller undersøkelser

● Mengden av biologisk avfall beregnes ved hjelp av direkte eller 
indirekte målinger

● Direkte måling
○ av eller på vegne av kommunen/avfallsprodusenten 

(underkastes sannsynlighetskontroll)
○ hvis produsert mengde kompost måles, skal det brukes 

en pålitelig omregningskoefisient. 
● Indirekte måling

○ sammenligning av innhold biologisk avfall fra områder 
med og uten hjemmekompostering

● ved <5 % hjemmekompostering av biologisk avfall kan 
forenklet formel benyttes:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1004&from=EN#d1e32-72-1


Hvilke “tap” kan vi 
regne med?

➢ Plastemballasje: 34/39 % 
materialgjenvinning (totalt)

➢ Matavfall: rejekt 10-30%
➢ Glassemballasje?
➢ Metallemballasje?



Hva blir konsekvensene av nye krav 
og målemetoder?



Konsekvenser av nye 
målemetoder

Overordnet
● Ny statistikk må på plass, på 

kommunalt nivå, men særlig på 
tjenesteytende sektor

● Hvem skal rapportere på nye 
målepunkter?

Nye målepunkter vil føre til
● Redusert materialgjenvinning
● Økt fokus på de strømmene som betyr 

mest (biologisk, papir, tre, hageavfall)
● Fokus på nye strømmer? Ombruk?
● Økt fokus på kvalitet (plastemballasje)
● Utnyttelse av bistrømmer (rejekt fra 

matavfallshåndtering)





Resirkulering av 
hygieneartikler?



Takk for meg

Henrik.lystad@norwaste.no
M: 90 91 93 60

mailto:Henrik.lystad@norwaste.no

