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Avfallsrett – hva er det?

• En gjennomgang av rettsreglene for håndtering og behandling av avfall på ca 500 

sider som kommer ut på universitetsforlaget i august/september 2020.

• Gjennomgang av sammenhengen mellom forurensningsloven og forholdet til EU-

regelverket. Ca 70 % av innholdet er knyttet opp til EU-regelverket.

• Omfattende gjennomgang av rettspraksis fra EU-domstolen

• Fremstillingen følger verdikjeden for avfall:

– Når oppstår avfall

– Lagring av avfall

– Levering av avfall

– Eksport av avfall

– Behandling av avfall (deponering, forbrenning og gjenvinning mm)

– Etc.

• Ment å være en bok hvor man kan finne praktiske svar



Avfallsrett – hva skjer?

Avfallsregelverket
Produktregelverket Produktregelverket

Det er i grenselandet mellom avfallsregelverket og 
produktregelverket den spennende utviklingen nå 
skjer. Altså når slutter avfallet å være avfall og er blitt 
et fullverdig produkt?



Fra avfall til produkt i EUs regelverk 

• Gjennom rammedirektivet for avfall (2008/98/EU) ble det tatt viktig skritt i forhold 

til fremtidens avfallshåndtering som baserer seg på rene avfallsstrømmer som er 

lette å gjenvinne:

– Bindende materialgjenvinningsmål 

– Krav om separat innsamling for en rekke avfallsstrømmer (biologisk, farlig 

avfall, papir, metall og plastikk mv)

– Den norske posisjonen er at sortering av avfall ved avfallsmottaket, vil være 

forenlig med avfallsdirektivets krav om separat innsamling (gjenstår å se..)

• Den store utfordringen ved høye krav til materialgjenvinning er at avfallet faktisk 

må kunne brukes til noe nyttig.

• Den store utfordringen har vært at hvis avfallet skal opphøre å være avfall og bli et 

produkt/råvare må det som et minimum være av samme kvalitet og møte samme 

produktstandarder som sammenlignbare produkter. Dette har vist seg vanskelig.



EUs «Green Deal»

• I det øyeblikket avfall «transformeres» til produkt oppstår 
en rekke spørsmål:
– Kan avfallet brukes som gjødsel? Forholdet til gjødselregelverket

– Kan matavfallet brukes til å fore maggot?

– Kan maggoten benyttes til dyrefor?

– Kan avfallet benyttes som fyllmasse?

– Har jeg lov til å bruke avfallsproduktet til det jeg har tenkt?

• EUs nye miljøstrategi «Green Deal» og handlingsplanen 
for sirkulær økonomi varsler at man vil ta tak i dette ved:
– Flere standarder for når behandlet avfall kan anses som produkt

– Flere End-of-waste kriterier

– Fungerende markeder for sekundære råvarer mm.

– I tillegg varsles det full gjennomgang av transportforordningen



Oppsummering

• Det gjenstår å se om «Green Deal» vil lykkes, men det er viktig skritt i 
retning av en helhetlig tilnærming til en sirkulær økonomi.

• Økt fokus på sirkulærøkonomi vil føre til et press for nye muligheter og 
markeder for avfallsbaserte produkter og råvarer.

• Dette vil skape konflikter mellom hensynet (ønsket om) til gjenvinning på 
den ene siden og eksisterende produkt- og miljøstandarder på den andre 
siden.

• Dette vil gjøre avfallsrett til et langt mer aktuelt tema enn det har vært frem 
til nå.



Takk for oppmerksomheten!


