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70 årene ble et tidsskille

• Olav Gjærevoll ble Verdens første
miljøvernminister I 1972

Gro ble minister nr 5 i 1974, og er tett 
forbundet med Mjøsaksjonen, 1973-82. 
Hvor Mjøsa var blitt så forurenset at 
drikkevannsforsyning var truet. 



Forurensing i en Fiskerihavn, 1979

I desember 1979 ble 
rapporten, 
Forurensing i en 
Fiskerihavn 
(Henningsvær) 
ferdigstilt



• Produktkontrolloven 1976 
(helseskade, miljø, 
forurensing)

• Forurensingsloven 1981 
(unngå forurensing, forby 
forsøpling, beskytte miljøet)

• Avfallsforskriften (detaljerte 
regler med hjemmel i 
lovverket– inkluderer EU 
direktiv) Oppdateres 
kontinuerlig

Sentrale lover



80 årene- utfordringene er globale



• Our common future, Bærekraftig 
Utvikling

Brundtlandkommisjonen 1987



90 årene- De store miljøkonferansene



Sakene som ble diskutert:
• Diskusjon av produksjon av giftige komponenter, 

slik som bly i bensin, eller giftig avfall.
• Alternative energikilder for å erstatte bruken 

av fossilt brensel som er linket til 
global klimaforandring

• Ny satsing på offentlig transportmiddel for å 
redusere utslipp fra kjøretøy og helseproblemer 
som skyldes forurenset luft.

• Den økende mangelen på vann
Klimakonvensjonen, Konvensjonen om biologisk 
mangfold og Agenda 21 ble vedtatt på 
konferansen.

Rio-konferansen og Agenda 21, 1992

https://no.wikipedia.org/wiki/Bensin
https://no.wikipedia.org/wiki/Fossilt_brensel
https://no.wikipedia.org/wiki/Klimaforandring
https://no.wikipedia.org/wiki/Offentlig_transportmiddel
https://no.wikipedia.org/wiki/Klimakonvensjonen
https://no.wikipedia.org/wiki/Konvensjonen_om_biologisk_mangfold
https://no.wikipedia.org/wiki/Agenda_21


Agenda 21 er en handlingsplan for økt innsats for 
miljø- og utviklingsspørsmål. Planen omhandlet mer 
enn 100 programområder fordelt på fire 
hovedområder:

• Fattigdom, forbrukermønstre og andre sosiale og 
økonomiske spørsmål.

• Forvaltning av miljø og naturressurser.
• Nasjonal og internasjonal styrking av den rolle 

sosiale grupper og frivillige organisasjoner spiller.
• Finansielle og teknologiske tiltak for å gjennomføre 

handlingsplanen.

Agenda 21

Globale mål –
lokale tiltak



2000-Kunnskapsgrunnlaget forsterkes



• FNs klimapanel, IPCC
• FNs naturpanel IPBES
• Klima og ressursforbruk
• Planetens bæreevne

FN sikrer en global kunnskapsplatform!



• Problemene er globale og 
løsningene er lokale

• Norge søker løsninger i samarbeid 
med EU

• Ikke minst fordi tiltak medfører 
konsekvenser for sivilsamfunn og 
næringsliv

2010-Nå må vi handle!



• I 2015 ble FNs 
agenda for 
bærekraftig 
utvikling og de 17 
bærekraftmålene 
adoptert

Bærekraftmålene, 2015



• Avtalen etablerer et mål 

om å begrense 

temperaturstigningen 

på jorda til «godt 

under» 2 °C, og helst til 

1,5 °C.

Parisavtalen, 2015



• The Green Deal (2019) 

markerer en helt ny retning som 

ser klima-, innovasjon- og 

næringspolitikk som en helhet. 

Målet er å gjøre Europa til en 

moderne, ressurseffektiv og 

konkurransedyktig økonomi 

uten netto utslipp innen 2050

EU er en viktig premissleverandør



• EU 
parlamentet 
sitter langt 
nok unna 
«dieselprisene
» og har 
legitimitet

Hvordan kunne EGD vedtas



Råvaremangel er en realitet for EU



• Her er de viktigste momentene i dette regelverket
• Avfallspakken inneholder oppdatering av disse direktivene:

• Avfallsrammedirektivet (waste framework directive)
• Deponidirektivet (Landfill directive)
• Emballasjeavfallsdirektivet (Waste packaging directive)
• Bilvrakdirektivet (End of life directive)
• Batteridirektivet (Battery directive)..
• EE-avfallsdirektivet (WEEE directive)

• Fakta-Husholdningsavfall
• 55 % av husholdningsavfall og lignende næringsavfall skal materialgjenvinnes i 2025, 60 % 

i 2030 og 65 % i 2035.
• 65 % av emballasjeavfallet skal materialgjenvinnes i 2025 og 70 % i 2030. For 

undermålene for ulike typer emballasjeavfall er det stor variasjon i nivået på målene, fra 
30 % materialgjenvinning for treemballasje i 2030 til 85 % for emballasje i papir og papp 
samme år. For plastemballasje er det enighet om et mål for 2030 på 55 %.

EUs avfallsdirektiv (2018 med tillegg)



• EUs initiativ omsettes i 
planer og direktiver som 
innarbeides i Norske 
strategier, lover og regler

EUs initiativ flyttes til Norge



• Beslutter gamle 
menn

• Eller blir de 
overprøvd av 
ungdomen (som 
snart blir velgere 
og kan kaste ut de 
gamle mennene)

• Har vi tid til å 
vente

Hva kommer nå?



Hva er EUs taksonomi?
Taksonomien skal definere hva en bærekraftig aktivitet er. For at 
en aktivitet kan klassifiseres som bærekraftig må den begrense  
klimaendringer:

1.Klimatilpasning
2.Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
3.Omstilling til en sirkulærøkonomi
4.Forebygging og bekjempelse av forurensing
5.Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

EUs Taksonomi



Sirkulær økonomi blir viktig!
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