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«Vedtatt» regelverk Forslag som foreligger Forslag som kommer 

Batteriforordningen Økodesignforordningen Rammedirektivet om avfall

Regelverk om felles ladere Emballasjeforordningen Kasserte kjøretøy

Statsstøtteretningslinjer for klima, 
miljø og energi

Byggevareforordningen Direktiv om hvordan 
environmental footprint skal 
ligge til grunn for miljømerking

Grensekryssforordningen Rammeverk for å måle utvikling 
av sirkulær økonomi 
(indikatorer)

Industriutslippsdirektivet Initiativ for bærekraftig forbruk 
av varer

Regelverk om sertifisering 
av karbonfjerning

Regulering av utilsiktede utslipp 
av mikroplast

Regulering av tilsatt mikroplast Jordhelselov

Regelverk for styrket forbrukervern 
i det grønne skiftet



«Vedtatt» regelverk 

Batteriforordningen

Regelverk om felles ladere

Statsstøtteretningslinjer for klima, 
miljø og energi



Batteriforordningen 

Foto: Redwood Materials

• Krav til hele verdikjeden for batterier 
- fra råvarer og design til 
avfallshåndtering

• Status: vedtatt i trilog

• Hva som kommer: 
• gjennomføring i norsk regelverk

• 30 underliggende rettsakter



Forslag som foreligger

Økodesignforordningen

Emballasjeforordningen

Byggevareforordningen

Grensekryssforordningen

Industriutslippsdirektivet

Regelverk om sertifisering 
av karbonfjerning

Regulering av tilsatt mikroplast

Regelverk for styrket 
forbrukervern i det grønne skiftet



Økodesignforordningen

• «Hjertet» 

• Status: Forslag fra 
kommisjonen. Vedtak ila 
2023? 

• Hva som kommer: 
• gjennomføring i norsk regelverk

• mange underliggende rettsakter

Foto: Fairphone.com



Emballasjeforordningen

Foto: Marcell Viragh/Unsplash

• Forslag til ambisiøs emballasje-
forordning, erstatter emballasje-
direktivet

• Status:
• Forslag fra kommisjonen

• EU-høring 13. mars

• Nasjonal høring 1. mars

• Vedtak senest første halvår 2024

• Hva som kommer: 
• Forberedelse gjennomføring



Biobasert, 
bionedbrytbar og 
komposterbar plast

Foto: BioBag (2021)

• Vilkår, basert på miljømessige 
vurderinger av produksjon og bruk

• Ser på utfordringer og fordeler ved 
slike produkter

• Ikke juridisk bindende



Forslag som kommer 

Rammedirektivet om avfall 
(07.06.23)

Kasserte kjøretøy

Direktiv om environmental 
footprint og miljømerking 
(22.03.23)

Rammeverk for å måle utvikling 
av sirkulær økonomi (indikatorer)

Initiativ for bærekraftig forbruk 
av varer (22.03.23)

Regulering av utilsiktede utslipp 
av mikroplast (17.05.23)

Jordhelselov (07.06.23)



Rammedirektivet om 
avfall

Kilde foto: Norsus rapport ‘Kartlegging av brukte tekstiler og 
tekstilavfall i Norge’

• Revidering

• Produsentansvar tekstil
• Mål for reduksjon av matavfall





Utsortering og separat 
innsamling

Foto: Kjersti D. Moxness

• Glass og metall

• Papir og papp

• Tekstiler

• Bioavfall



Avfallsgebyr

Oppdrag KLD: 

• «utrede om forurensningsloven § 34 andre 

ledd bør endres slik at kommunen 

forpliktes til å innføre differensiert 

avfallsgebyr»



Oppdrag grovavfall

Foto: Leicester City Council

• økt utsortering av potensielt ombrukbare artikler 

fra husholdningene som leveres på 

gjenvinningsstasjonene 

• utsortering av grovavfall fra husholdningene og 

næringsliv som kan materialgjenvinnes

• økt utsortering av materialgjenvinnbare 

fraksjoner fra husholdningsavfall som samles inn 

av private aktører 



Viktigste anbefalinger produsentansvar

● Grunnmodell for produsentansvar

● Endringer på emballasje

● Endringer på øvrige ordninger 

● Innretning for nye ordninger

● engangs plastprodukter

● fiskeri/akvakultur/fritidsfiske

Foto: Henrik Lystad


