Svein Erik Rødvik
Leder Innsamling og Gjenvinning
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Forskrift på emballasje fra 1. januar 2018:
Dette er emballasje fra landbruket og omfattes av forskriften:
• PP-sekker (gjødsel- og såkornsekker)
• Hardplastemballasje som blomsterpotter og
maursyrekanner
• Plastemballasje til emballering av blomster («cellofan»),
frukt osv
Gjelder ikke :
• Rundballeplast
• Fiberduk
• Solfangerfolie
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Plikt til medlemskap
Plikt til rapportering utenfor returselskap
§ 7-5. Plikt til medlemskap i returselskap
•

Produsent som tilfører markedet minst 1 000 kg av en
emballasjetype per år skal finansiere innsamling,
sortering, materialgjenvinning og annen behandling
av brukt emballasje og emballasjeavfall gjennom
medlemskap i et godkjent returselskap

§ 7-8. Plikt til rapportering ved innsamling utenfor
godkjent returselskap
•
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Innsamler av emballasjeavfall som samlet overstiger 1
500 kg skal skje til et godkjent returselskap eller
Miljødirektoratet.

Avfallsforebygging (optimering)
og rapportering av dette
§ 7-6. Plikt til avfallsforebygging
• Produsent skal arbeide for avfallsforebygging.
§ 7-7. Plikt til rapportering av arbeid med
avfallsforebygging og framstillingskrav
Årlig rapportering:
• Avfallsforebygging
• Grunnleggende krav til framstilling og
sammensetning av emballasje
• Tiltak, kompetanse og informasjon
• Utviklingen i emballasjemengder
• Planer for avfallsforebygging.
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Krav til landsdekkende innsamling
Landsdekkende og løpende innsamling av
emballasjetypene returselskapet er godkjent for
- fra næring og kommuner
- «En rimelig mengde»
- også mottaksplikt
- Returselskap kan bli pålagt innsamling eller
samarbeide om dette
•
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Krav til materialgjenvinning
30% plastemballasje
50% EPS (Isopor)
60% emballasjekartong
65% emballasje av brunt papir
60% metallemballasje
60% glassemballasje
15% treemballasje

•
•
•
•
•
•
•

EU har vedtatt strengere krav som skal
implementeres i norsk lovgivning innen 2 år:
Plast > 50% innen 2025
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Godkjenning av returselskap
Hvert returselskap må søke M-dir om godkjenning
Godkjenning skjer av M-dir iht 7-9 til 7-14

•
•
•

Må dokumentere aktivitetene ved årlige rapporteringer.

•
•

•

Eksempel: måloppnåelse (dersom EU endrer disse)

M-dir får mulighet for å føre tilsyn med returselskapene

•
•
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To første driftsår: rapportering kreves 2 ganger årlig, én hovedrapportering og én noe enklere halvårsrapportering.

M-dir kan gjennom godkjenningen gjøre endringer i forhold til
hvert returselskap - for å slippe omfattende prosedyre med å
endre forskriften.

•
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Innsamlingskrav, gjenvinningskrav, informasjonsplikt,
rapporteringskrav osv

mulighet for rettslig oppfølging, tvangsmulkt m.m.

Bransjen ønsker (krever) et Emballasjeregister
• Oversikt over medlemmer og
gratispassasjerer
• Beregne emballasjemengder: - pr
produkt(gruppe) og pr medlem - også
netthandel
• Fordele forpliktelsene ut fra mengder tilført
kommune- og næringsmarkedet.
• Sammenfatte og beregne nasjonal nevner
• Revisjon av mengder og forpliktelser
• Motta rapportering fra innsamlere som ikke
er del av et Returselskap
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Hva betyr dette for landbruket?
•

•
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Dersom en aktør (produsent) tilfører
markedet over 1 tonn plastemballasje >
plikt til medlemskap i godkjent returselskap
og rapportering av emballasjemengder til
returselskapet
Produsent skal arbeide for
avfallsforebygging, eks design for
gjenvinning, etterspørre gjenvunnet plast
osv > gjøres gjennom medlemskap i Grønt
Punkt Norge AS

•

Opp til avfallsbesitter å bestemme omfang
av kildesortering…

•

Returselskapet plikter å nå de ulike
materialgjenvinningsmålene myndighetene
fastsetter

•

Returselskapet plikter å ha landsdekkende
innsamling, ha informasjonskampanjer osv.

Forslag til
forskrift på plast
og bio inkl
landbruksplast
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EU vedtatt nytt avfallsregelverk:
• 65% materialgjenvinning av
husholdningsavfall og lignende
avfall fra næringslivet
• Inkluderer matavfall og
plastavfall.
Forventer krav fra EU i 2023 om
matavfall

Bakgrunn
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Kommuner i dag:
• Matavfall: 70 %
• Plastavfall: 90 %

Hovedforslag
2035: 70% utsortering av plast og matavfall
• (i dag ca 38% bio og ca 25% plast)
Krav til mottaker om materialgjenvinning
Generelt krav (ingen %-mål) til utsortering
av husholdningslignende plast- og matavfall
fra bedrifter, offentlige etater og andre som
produserer slikt avfall
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Inkludert er krav til aktører i
landbruksnæringen om utsortering av
plastavfall: Dette skal sørge for å
opprettholde dagens nivå på innsamling og
materialgjenvinning av landbruksplast.
Fylkesmannen er tilsynsmyndighet

• Forskriften trer i kraft 1. januar 2023

Formål og
virkeområde

• Formål: øke materialgjenvinning av husholdningsavfall og
lignende avfall fra næringslivet for å sikre tilgang på
begrensede ressurser, beskytte miljøet og redusere
klimagassutslipp.
• Omfatter: matavfall, park- og hageavfall samt plastavfall fra
husholdninger og fra offentlige og private virksomheter og
institusjoner som genererer husholdningslignende avfall.
• Inkludert landbruksplast:
• plast i form av folie (rundballeplast), PP-sekker (gjødsel- og
såkornsekker), fiberduk og solfangerfolie, hardplastemballasje
og lignende materialer av plast som brukes til landbruksformål.
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Forslag til kommuners plikter:
- Utsortering av minst følgende andel plastavfall (inkl emballasje) og
matavfall (samme mål for begge):
•
50 prosent innen 2025
•
60 prosent innen 2030
•
70 prosent innen 2035.
- Kan erstattes av annen sortering dersom metoden gir minst like høy
utsorteringsgrad som ved kildesortering.
- Skal leveres til materialgjenvinning
- Ha kunnskap og dokumentasjon på utsorteringsgrad og mengder utsortert
og levert til materialgjenvinning
Mottaker plikter å materialgjenvinne
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Utsortering av husholdningslignende
matavfall, park- og hageavfall og
plastavfall.
Skal leveres til materialgjenvinning
Kan erstattes av annen sortering
dersom metoden gir minst like høy
utsorteringsgrad som ved
kildesortering.

Forslag til bedrifters
plikter:
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Kunnskap og dokumentasjon på
mengder utsortert og levert til
materialgjenvinning
• Ingen krav til andel
utsortert/gjenvunnet (%)
• Vanskelig å måle / beregne
Mottaker plikter å materialgjenvinne

Forslag til
landbrukets plikter:
Virksomheter (inkluderer bønder) skal:
• kildesortere plastavfall.
• Kan erstattes av annen sortering dersom metoden gir minst
like høy utsorteringsgrad som ved kildesortering.
•

Skal leveres til materialgjenvinning.

• Ha kunnskap og dokumentasjon på mengder utsortert og
levert til materialgjenvinning.
•
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Mottaker plikter å materialgjenvinne

Forslag til mottakers plikter
Eksportører og behandlingsanlegg som har plikt til å sørge for materialgjennvinning skal sørge for å ha
kunnskap om og dokumentasjon på årlige mengder utsortert matavfall, park- og hageavfall og
plastavfall som er
1.
2.
3.

mottatt
materialgjenvunnet
uegnet for materialgjenvinning
•
hvilke vurderinger som er gjort for avfall vurdert som uegnet for materialgjenvinning

Dokumentasjon skal tas vare på i minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra
tilsynsmyndigheten.

17

Kommentarer fra Grønt Punkt Norge:
1.

Ingen finansiering av ordningene (for eks
produsentansvar)
2. Ingen krav til utsorteringsgrad for bedrifter eller
landbruk
3. Ingen krav til overordnet rapportering
•
Kommuner > Kostra (til SSB)…hva som puttes inn er
hva man får ut…
•
Bedrifter / anlegg > til SSB.
•
SSB har gjort en stor kartlegging/utredning på å
rapportere på dette
4. Naturlig å benytte eksisterende strømmer for
plastemballasje – utfordringer med finansiering
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Hva betyr dette for landbruket?
Fra 2023:
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•

Plikt til å utsortere plast – uansett omfang
/størrelse på virksomheten

•

Må finne lokal innsamler som kan håndtere
dette og sende til materialgjenvinning

•

Plikt til å levere dette til materialgjenvinning

•

Plikt til å ha kunnskap og dokumentasjon på

årlig mengde landbruksplast som er
utsortert og levert til materialgjenvinning
•

Står ingenting om plikt til utsortering av
mat/bio for landbruket…

Takk for oppmerksomheten!
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