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1) Opprydning i historisk forurensing 

Det er innført kostholdsrestriksjoner i 30 norske fjorder. Årsaken er for høye 
giftkonsentrasjoner i bunnsedimentene. Vi har flere sjø- og ferskvannsområder hvor det 
kan påvises høye konsentrasjoner av giftstoffer, men hvor problemet ikke ansees om stort 
nok til å innføre restriksjoner. I tillegg finnes en rekke områder med mangelfull 
kartlegging av miljøgifter som følge av nedlagte deponier, industri- og skipsvirksomhet. 
Mange deponier ligger usikret langs bekker, tjern, elver og fjorder, noe som gjør 
avrenning av miljøgifter til omgivelsene uunngåelig.  
 
Soria Moria erklæringen slår fast at: 
”Miljøgifter brukes fremdeles i mange produkter. Samtidig er vi langt unna å ha ryddet 

opp etter tidligere tiders forurensninger. Regjeringen skal arbeide for at folk skal oppleve 

en giftfri hverdag, og sikre at barn ikke utsettes for miljøgifter i sitt oppvekstmiljø. 

Fjordene våre skal være matfat og friluftsområder, og ikke avfallsplasser for farlige 

miljøgifter. Derfor vil vi gjennomfør en storstilt opprydding etter gammel 

industriforurensning i fjordene våre og i forurenset grunn.”  
 
og at: 
”Regjeringen vil lage en handlingsplan for å sikre opptrapping av arbeidet med 

opprydding av forurensede sedimenter i fjorder og havner, som finansieres i et spleiselag 

av forurenser og staten.” 

 

1.1) Spleiselag mellom stat, kommune og industri 

I Norge er det et veletablert prinsipp at forurenser skal betale for den skaden som én med 
sin virksomhet påfører samfunnet. Spørsmålene som melder seg i forbindelse med 
opprydning i historisk forurensing er mange:  
 

• Hvem skal betale der virksomhetene har hatt statlige tillatelser til å forurense og 
ingen visste bedre da forurensingen fant sted?  

• Hvem skal betale for å rydde opp utenfor virksomheter som er slått konkurs?  
• Skal kommunene måtte ta hele ansvaret for den offisielle avfallspolitikken som 

har blitt ført fra sentrale myndigheter?  
• Skal dagens abonnenter betale for en avfallspolitikk de selv ikke har vært med på 

å stemme frem og for søppel de selv ikke har vært med på å deponere?  
• 3/4 av avfallet på nedlagte kommunale søppelfyllinger er næringsavfall og 

transportert over kommunegrensene. Skal dagens abonnenter betale for det? 
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Opprydding i gamle synder krever at man blir enige om løsningen på kostnadsspørsmålet, 
slik at ikke én aktør blir sittende med et ansvar som oppleves urettferdig eller umulig å ta 
på seg. 
 

1.2) Etablering av et opprydningsfond 

Så langt har man ikke blitt enige om en ansvarsfordeling eller kostnadsfordeling som har 
utløst handling. Det nærmeste vi kommer er en årlig bevilgning over statsbudsjettet, som 
er en samlepott til opprydning av miljøgifter i sjø, ferskvann og grunn.  
 
I Sverige har Riksdagen etablert et fond med et årlig statlig bidrag på i overkant av 500 
millioner svenske kroner som problemeiere, det være seg bedrifter eller kommuner, kan 
søke om midler fra for å initiere opprydningsprosjekter. Bellona etterlyser et lignende 
initiativ i Norge. Tanken er at bedrifter eller kommuner selv må utforme gode prosjekter 
som tar sikte på å håndtere forurensning i sjøbunn, ferskvann eller grunn og gis 
muligheten til å søke om utløsende støtte fra et slikt fond. Det må settes krav til en viss 
andel egenfinansiering. Slik vil de beste prosjektene med de mest dedikerte søkerne bli 
realisert først.  
 
For å unngå rolleblanding mellom forurensingsmyndighet og forvalter av fondsmidler bør 
et eventuelt fond forvaltes av et annet organ enn Statens Forurensingstilsyn (SFT).  
 

1.3) Konklusjon opprydning 

• Bellona ønsker etablering av et statlig fond eller foretak som bidrar med midler til 
opprydning av historisk forurensing 

• Fortgang i opprydning vil komme som et resultat av et spleiselag mellom stat, 
kommune og industri 

 

2) Produktrettet miljøvern 

Produkter og tjenester som kjøpes i dag betyr avfall i morgen. Bruk av helse- og 
miljøskadelige tilsetningsstoffer i våre produkter vanskeliggjør optimal utnyttelse av 
avfall som genereres. Det eksisterer over 100.000 registrerte kjemikalier på det 
europeiske markedet. For mange av tilsetningsstoffene eksisterer ikke informasjon om 
helse- og miljøeffekter. Bedre datagrunnlag og substitusjonsplikt for helse- og 
miljøskadelige stoffer bør stå sentralt i regjeringens miljøpolitikk. 
 
I Soria Moria erklæringen heter det at: 
”Det er et offentlig ansvar å påse at maten vi kjøper er trygg, og at alle forhåndsregler 

tas når det gjelder å forhindre skadelige tilsetningsstoffer og kjemikalier i produkter vi 

omgir oss med. Regjeringen vil føre en aktiv politikk overfor EU for å sikre at direktiver 

som angår helse og miljø skal følge de høyeste standardene og at føre-var-prinsippet skal 

legge til grunn ved usikkerhet og risiko”. 
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at: 
”Regjeringen vil endre kjemikalieregelverket og snu bevisbyrden slik at i stedet for at 

myndighetene må bevise at et stoff er skadelig, får industrien ansvaret for å bevise at det 

ikke er det.” 

 

og at: 
”Regjeringen vil arbeide for at flere typer miljøgifter som bromerte flammehemmere, 

PFOS og PFAS utfases.” 

 

2.1) REACH 

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) blir sannsynligvis 
endelig vedtatt i løpet av høsten 2006 og vil tre i kraft i løpet av 2008. REACH skal være 
et felles kjemikalieregelverk for hele Europa. Norsk kjemikalielovgivning vil altså i stor 
grad erstattes. REACH skal både ivareta behovet for mer informasjon om helse- og 
miljøeffekter av stoffer og å fremme konkurransedyktigheten og innovasjonsevnen til 
europeisk industri. REACH omfatter om lag 30.000 av cirka 100.000 stoffer som er 
registrert på det europeiske markedet. Et viktig aspekt er at industrien, ikke nasjonale 
myndigheter, får i oppgave å dokumentere helse- og miljøbelastningen ved sine stoffer. 
EU kommisjonen mener at REACH vil ha stor samfunnsøkonomisk nytteverdi.  
 
Utarbeidelsen av REACH er inne i sin siste fase og mye er nå bestemt. Bellona anbefaler 
at norske myndigheter engasjerer seg videre i følgende konkrete spørsmål: 

• Styrking av industriens forpliktelser når det gjelder å skaffe til veie miljø- og 
sikkerhetsdata for lavvolumstoffer (produksjonsvolum mellom 1-10 tonn) og 
mellomvolumstoffer (produksjonsvolum mellom 10 – 100 tonn).  

• Norske myndigheter har vært delaktige i å inkludere en generell aktsomhetsplikt. 
Det er viktig at denne opprettholdes i den endelige utformingen av regelverket 

• Stoffer som klassifiseres som helse- og miljøskadelige skal i utgangspunktet 
skiftes ut. Imidlertid kan det nyopprettede kjemikaliebyrået i Helsinki tillate 
fortsatt bruk (såkalte autorisasjoner). Bellona mener det er viktig at kun 
tidsbegrensede autorisasjoner gis og at industrien først må kunne bevise at alle tre 
av følgende forutsetninger er oppfylt: 

o alternativer er ikke tilgjengelige 
o samfunnsmessige fordeler ved fortsatt bruk 
o risiko ved fortsatt bruk er tilstrekkelig kontrollert  

 

2.2) Forbud mot helse- og miljøskadelige stoffer i forbrukerprodukter 

I en pressemelding 5. desember i 2005 kunngjorde Miljøvernminsteren at hun ønsket en 
utredning av et generelt forbud mot helse- og miljøskadelige stoffer i forbrukerprodukter. 
Tanken er prisverdig. Kunnskapshullene knyttet til helse- og miljøeffekter stoffene som 
benyttes i våre produkter er betydelige. Et forbud avhenger av at datagrunnlaget styrkes.  
 
Stoffer som benyttes som tilsetningsstoffer i byggevarer og forbrukerprodukter, samt 
intermediater, er per i dag helt eller delvis unntatt REACH. Dette er uheldig. Bellona 
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bekjent er det ingenting som hindrer Norge i å gjøre dokumentasjonskravene i REACH 
gjeldende også for produktgrupper som faller utenfor forordningen. Dette vil være et 
fornuftig sted å starte i forbindelse med å kunne innføre et generelt forbud mot helse- og 
miljøskadelige stoffer. 
 
Byggevaredirektivet (EU direktiv 89/106/EF) skal revideres. Bellona anbefaler sterkt 
engasjement fra norske myndigheter i forbindelse med styrking av kravene til 
dokumentasjon og substitusjon av helse- og miljøskadelige stoffer for denne 
produktgruppen.  
 

2.3) RoHS og Biocid direktivet 

EUs RoHS-direktiv setter krav til at medlemslandene skal sørge for at ingen elektriske 
eller elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder en rekke farlige forbindelser. EU 
kommisjonen har nå for femte gang bedt om høringsuttalelser i forbindelse med foreslåtte 
fritak fra direktivet. Bellona anbefaler norske myndigheter å ta til orde for et strengt og 
konsist regelverk uten for mange unntak. Dette vil gi incentiver til å utvikle mer 
miljøvennlige tilsetningsstoffer til bruk i elektriske og elektroniske produkter, og på sikt 
føre til en mer bærekraftig og konkurransedyktig industri i Europa. SFT har ved flere 
anledninger gitt uttrykk for fornuftige synspunkter overfor Kommisjonen.  

 

Europakommisjonen har valgt å tillate fortsatt bruk av deka-BDE. Både EU parlamentet 
og Danmark har valgt å trekke Kommisjonen for retten for å få vedtaket annullert. I 
Norge har SFT foreslått forbud mot bruk av deka-BDE fra og med 1. juli 2006, med 
unntak for transportmidler. SFT påpekte i sin innstilling at EU kommisjonen har gått ut 
over sitt mandat ved å tillate fortsatt bruk av deka-BDE, fordi fortsatt bruk kun tillates 
dersom alternativer ikke er tilgjengelige. Bellona mener det er viktig at Norge innfører et 
forbud slik SFT har gått inn for.  

 
Produkter med biocider benyttes til bekjempelse av uønskede organismer. Biocid 
direktivet (98/08/EC) innfører harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer 
(biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Mange biocidprodukter har betenkelige 
egenskaper i forhold til helse og miljø siden det er nettopp produktenes giftige 
egenskaper som gir ønsket effekt overfor skadelige organismer som sopp og insekter.  
 
Flere prosesser er i gang for å vurdere mulige unntak fra direktivet. Bellona ønsker at 
norske myndigheter inntar en restriktiv holdning til unntak fra direktivet, på lik linje med 
politikken man har gitt uttrykk for i forbindelse med RoHS-direktivet. Dette gjelder for 
eksempel i forhold til bruk av kobber. I regjeringserklæringen heter det seg at 
”Regjeringen vil utrede forbud mot bruk av kobber til impregnering av trevirke, og 

arbeide aktivt for å gjøre miljøvennlige alternativer lønnsomme.” Det finnes alternativer 
til kobber for de fleste produkter. For kobberimpregnerte nøter har doble notposer 
fremstått som et av flere aktuelle alternativ. Doble notposer er systemer der den ene 
posen kan trekkes opp og tørkes mens den andre står i sjøen. Med slike systemer blir 
kobberimpregnering overflødig fordi begroingen drysser av etter tørking. Det finnes også 
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flere teknologier som kan erstatte bruk av dagens kobberimpregnerte treverk eller truet 
regnskog.  
 

2.4) Konklusjon produktrettet miljøvern: 

• Norske myndigheter bør engasjere seg sterkt i den endelige utformingen av 
REACH, RoHS og Biocid-direktivet. Det blir spesielt viktig å unngå unntak fra 
regelverkene og svekking av substitusjonsplikten for helse- og miljøskadelige 
stoffer. 

• Dokumentasjonskravene i REACH bør styrkes og kan gjøres gjeldende i Norge 
også for produktgrupper som per i dag ikke omfattes av forordningen. Dette vil 
kunne være første skritt på veien mot et generelt forbud mot helse- og 
miljøskadelige stoffer i forbrukerprodukter.  

 

3) Industriutslipp 

Bellona er tilhenger av industrivirksomhet i Norge. Industrien er viktig for 
opprettholdelsen av arbeidsplasser og for utviklingen av ny teknologi som vil gi en mer 
miljøriktig produksjon. Ved å stadig utvikle og ta i bruk nye og bedre 
produksjonsmetoder, kan norsk industri være med på å sette rammebetingelsene for 
konkurrentene, gjøre miljø til et av sine viktigste konkurransefortrinn og samtidig bli en 
leverandør av miljøteknologi. 
 
I Soria Moria erklæringen heter det at: 
”Regjeringen vil, gjennom strategisk satsing, gjøre norsk industri ledende innenfor 

miljøforbedringer. Det vil gi vårt næringsliv et forsprang og nye salgsprodukter, når nye 

internasjonale krav til BAT (best tilgjengelige teknologi) økes og når markedene for 
miljøvennlig energi og produkter vokser.” 

 

3.1) Revisjon av EU direktiv 91/61/EC ”Integrated pollution prevention and control” (IPPC) 

IPPC-direktivet legger føringer på at industrivirksomhet skal ta i bruk beste tilgjengelige 
renseteknikk (BAT) definert i såkalte BREF-dokumenter. Intensjonen bak direktivet er å 
sikre installasjon av BAT ved nye og eksisterende virksomheter og at produksjon skal 
legges til bedriftene som kan vise til høyest miljøstandard. EU kommisjonen har nå 
startet en prosess der IPPC-direktivet skal revideres. Bellona anbefaler norske 
myndigheter å jobbe aktivt for å styrke direktivet på en måte som hindrer ulik praksis og 
ambisjonsnivå medlemslandene i mellom. 
 
I særdeleshet anbefaler Bellona at norske myndigheter bidrar til en klargjøring rundt 
direktivets artikkel 9 (4), som fremhever at anleggets tekniske karakteristikker, 
geografiske lokasjoner og lokale miljøforhold skal spille inn ved fastsettelse av BAT. 
Dette betyr at BAT vil kunne variere fra anlegg til anlegg. Bestemmelsen må ikke tolkes 
dit hen av det er rom for utsettelser av rensekrav eller at renseteknologi ikke skal 
installeres. Tvert imot må bestemmelsen tolkes som et krav til et helhetlig vurdering for å 
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bedømme hvordan det enkelte anlegg skal oppnå best mulig miljøprestasjon. Norske 
myndigheter bør bidra til en klargjøring av dette i forbindelse med revisjonen. 
 
Kost / nytte vurderinger har blitt benyttes som argument for å gi dispensasjoner og 
utsettelse fra utslippskrav. Når de ulike medlemslandene tar i bruk slike vurderinger fører 
dette til konkurransevridning og at industrivirksomhet som ikke renser utslipp belønnes. 
Kost / nytte vurderinger omtales i IPPC-direktivets anneks fire, men gjelder her i forhold 
til hva som skal anses som BAT. Vurderingene gjelder altså for tilfeller der ulike 
renseteknologier, som alle kan være BAT, skal vurderes opp mot hverandre. Likevel har 
det vært eksempler der anneks fire tas til inntekt for å utføre en kost / nytte vurdering av 
hvorvidt rensing skal pålegges eller utsettes. Norske myndigheter bør bidra til at dette 
tolkningsrommet forsvinner ved den kommende revisjonen. 
 

3.2) Endringsforslag til praktisering av forurensingsloven 

I dag er det relativt få stoffer som er regulert i en bedrifts utslippstillatelse. Det er også 
forskjeller i utslippstillatelsene, selv for bedrifter som i utgangspunktet driver i samme 
bransje. Praktisering av forurensingsloven bør forandres slik at det fremgår klart at det 
kun er de stoffene som er regulert i utslippstillatelsen som er tillatt å slippe ut. Det 
naturlige vil være å ta utgangspunkt i vedlegg tre i forurensningsforskriften kapittel 36 
som også samsvarer med anneks tre i IPPC direktivet.  
 
Dersom en bedrift ikke forventer utslipp av ett av stoffene på listen, settes forventet 
utslipp til null i søknaden. Denne ordningen vil gi bedriftene en oppfordring til å 
undersøke nøye hvilke utslipp virksomheten kan forventes å medføre, ettersom 
konsekvensen av ikke å opplyse om dette vil være at bedriften ikke får tillatelse til 
vedkommende utslipp. For ytterligere å styrke denne oppfordringen, bør loven få en 
straffetrussel som retter seg mot uriktige opplysninger i søknaden. 
 
En innvending som kan reises mot et slikt system, er at det kan være svært vanskelig for 
en bedrift å skaffe total oversikt over alle stoffene som slippes ut. Dette bør imidlertid 
ikke være noe problem i praksis. Et slikt system behøver ikke å stille strengere krav til 
bedriftene enn at det foretas enn forsvarlig undersøkelse av forventede utslipp. Skulle 
bedriften etter en slik undersøkelse overse et stoff som likevel slippes ut og den har vært i 
god tro, det vil si ikke har vært eller burde vært klar over utslippet, foreligger ikke 
subjektive vilkår for straff. Når utslippet oppdages må imidlertid bedriften søke om å få 
vedkommende stoff innlemmet i utslippstillatelsen. Dersom en slik søknad innvilges, vil 
utslippet være lovlig. Hvis søknaden derimot avslås, er utslippet fra dette tidspunktet 
ulovlig og må opphøre. En bedrift som foretar forsvarlige undersøkelser og forøvrig 
opptrer redelig, har dermed lite å frykte.  
 
Reduksjon av produksjon for å klare utslippskrav er ikke ønskelig. Imidlertid kan 
korttidsdispensasjoner benyttes før SFT ilegger virksomheten ny utslippstillatelse på 
bakgrunn av reell produksjon. På denne måten belønnes industrivirksomhet som 
kontinuerlig møter miljøkrav, mens dårlige produksjonsanlegg avvikles. Det betyr at 
produksjon legges til de mest miljøeffektive industrianleggene. 
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3.3) SFT som fagetat 

Ved utslippstillatelser eller omgjøringer etter henholdsvis forurensingslovens §§ 11 og 18 
skal forurensningsmyndighetene kunne vektlegge de ”kostnadene en endring eller 

omgjøring vil påføre forurenseren og de fordeler og ulemper endring eller omgjøring 

forøvrig vil medføre.” Dette innebærer en adgang for SFT til å vurdere og eventuelt 
vektlegge de samfunnsmessige fordeler tiltaket medfører. Om denne adgangen uttaler 
lovens forarbeider:  

 

”Når forurensningsmyndighetene på denne måten går utenfor det området hvor de 

er spesielt sakkyndige, må saksbehandlingen bli tilsvarende omhyggelig. Bl.a. kan 

det bli nødvendig med uttalelse fra andre sakkyndige og samarbeid med andre 

berørte myndigheter” (Ot. Prp. nr 11 1979-80 side 26). 
 

SFT har ved mange anledninger lagt meget stor vekt på andre hensyn enn de 
forurensningsmessige, når søknader om dispensasjoner eller utsettelse av utslippskrav 
behandles. Eksempler på dette finner vi blant annet i saker som omhandler 
utslippstillatelser ved Peterson Linerboard, Fundia Armeringsstål og Rio Doce.  
 
Forarbeidenes presisering av at saksbehandlingen må være spesielt grundig når 
forurensningsmyndigheten går utenfor sitt sakkyndige område har nær sammenheng med 
forvaltningsloven § 17 første ledd som pålegger forvaltningsorganet å påse at saken er så 
godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Bellona betviler at ingeniører og naturvitere er 
de rette til å gjøre vurderinger knyttet til for eksempel tap av arbeidsplasser eller 
økonomiske forhold. SFT påpekte selv dette i sin høringsuttalelse til forurensningsloven, 
jamfør Odelstingsproposisjon nr 11 1979-80 side 26.  
 
Bellona mener at det tilligger Miljøverndepartementet å gjøre de politiske avveiingene 
mellom ulike hensyn som miljø, sysselsetting og så videre. SFT rolle som fagorgan bør 
være å levere miljøfaglige innspill. Tilsvarende kan fagorgan som Aetat, Norsk institutt 
for by og regionsforskning og andre levere faglige innspill på sine respektive fagområder. 
Slike vurderinger må ta for seg hva nedleggelse av bedriften vil føre til utover det at 
bedriftens ansatte da vil miste sitt arbeid. Bellona etterlyser i en del saker vurderinger av 
arbeidsmarkedet i Norge generelt og i de aktuelle området spesielt. Det må også gjøres 
grundige gjennomganger av hvilke følger en eventuell nedleggelse vil få på sikt og 
hvordan andre lokalsamfunn har restituert seg ved nedleggelser av store arbeidsplasser, 
dersom nedleggelse er et alternativ. Miljøverndepartementet gjør deretter de politiske 
vurderingene. I et demokrati er det viktig at fagorganers ulike syn fremkommer og at det 
ikke oppstår skinnenighet hvor både departement og fagorgan tilsynelatende er enige. 
 

3. 4) Konklusjon industriutslipp: 

• Bellona anbefaler norske myndigheter å jobbe aktivt for å styrke IPPC-direktivet 
på en måte som hindrer ulike praksis og ambisjonsnivå medlemslandene i 
mellom. 
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• Praktisering av forurensingsloven bør forandres slik at det fremgår klart at det kun 
er tillatt å slippe ut stoffene som er regulert i utslippstillatelsen. 

• Innføring av en praksis hvor Miljøverndepartementet gjør de politiske 
vurderingene i forbindelse med utslippskrav og konsesjoner, mens SFT kun 
utfører miljøfaglige vurderinger. Synspunkter fra andre instanser på områder hvor 
de er spesielt fagkyndige kan innhentes i høringsrunden. 

 

4) Avfall 

Forbrukersamfunnet genererer store mengder av det vi tenker på som avfall. Litt 
forenklet kan vi si at avfallsbransjen består av en rekke forskjellige aktører som tar hånd 
om det forbrukersamfunnet genererer. Avfallsbransjen bistår samfunnet med to oppgaver: 
 
1) Skaffe til veie råstoff til ny industriell produksjon 
2) Ta uønskede produkter og stoffer ut av kretsløpet, for eksempel helse- og 

miljøskadelige stoffer som destrueres.  
 
Avfall er ressurser som bør benyttes som innsatsfaktor i miljøvennlig industrivirksomhet. 
Det lønner det seg ofte både økonomisk og miljømessig at avfall erstatter uttak og bruk 
av jomfruelige ressurser.  
 
Soria Moria erklæringen slår fast att:  
”Regjeringen vil ta vare på og videreutvikle industrien og samtidig bidra til å utvikle ny 

industriell virksomhet. Norske råvarer bør i stor grad videreforedles i Norge.” 

 
at: 
”Regjeringen vil arbeide for å opprette et internasjonalt juridisk rammeverk for styrking 

av produsentansvaret.” 

 

og at: 
”Regjeringen vil opprette et eget statsforetak for avfallsforebygging og gjenvinning 

under Miljøverndepartementet.” 

 

4. 1) Industriell utnyttelse av avfall 

De fleste produkter som blir avfall har sitt opphav i industrielle prosesser og er avhengig 
av industriell behandling for å kunne gå inn i kretsløpet igjen. Hva som er optimal 
behandlingsmetode avhenger av hvilket produkt som skal behandles og hvorvidt dette er 
et produkt som skal inngå i ny produksjon eller tas ut av kretsløpet. Det er for eksempel 
forskjell på å ta hånd om melkekartong og bygningsavfall som først blir avfall femti til 
hundre år etter at bygget oppføres. Samfunnet har derfor bruk for et stort spenn av 
industrielle behandlingsmetoder for avfall som genereres, for eksempel ombruk, 
materialgjenvinning av rene avfallsfraksjoner og energiutnyttelse av restavfall. Omfanget 
og kunnskapsmangelen knyttet til helse- og miljøskadelige tilsetningsstoffer i produkter 
vi omgir oss med til daglig setter krav til destruksjon som virkemiddel i avfallspolitikken.  
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Mange gamle deponier har i dag status som forurenset grunn hvor kostbare 
opprydningsprosjekter må gjennomføres. Dette kan skyldes utlekking av forurenset 
sigevann til kommunalt avløp eller direkte til omgivelsene, eventuelt at tomtene skal 
utnyttes kommersielt, for eksempel til næringsarealer. Deponering, selv med 
metangassoppsamling, gir en meget begrenset ressursutnyttelse av avfallet og innebærer 
at miljøgifter i avfallet ikke destrueres. Sigevann fra avfallsfyllinger som slippes på 
offentlig avløpsnett representerer en potensiell fare for forurensing av slam fra 
renseanleggene. Bellona anbefaler regjeringen å legge opp til streng håndheving og få 
dispensasjoner fra det varslede deponiforbudet mot nedbrytbart avfall.  
 

4.2) Gode rammevilkår for miljøvennlig nasjonal avfallsindustri 

Våre avfallsressurser er del av et internasjonalt marked, og er råvarer og energi for ny 
produksjon. I mange tilfeller eksporteres avfall på grunn av forskjell i rammevilkår, det 
være seg økonomiske (Finansdepartementet), energimessige (Olje- og 
Energidepartementet) eller forurensingsmessige (Miljøverndepartementet). Dette gjør at 
norsk gjenvinningsindustri diskrimineres til fordel for tilsvarende industri i våre 
naboland. Dessuten har vi sett eksempler på at løsninger i utlandet utgjør dårligere 
miljømessige alternativer enn norsk gjenvinningsindustri.  
 
Norsk Renholdsverks-forenings (NRF) rapport nr. 2 fra 2005 om energiutnyttelse av 
avfall anslår at svenske anlegg for energiutnyttelse av avfall har nødvendig mottaksavgift 
på mellom 200 – 600 NOK/tonn. Til sammenligning beregnes mottaksavgiften for norske 
anlegg til 550-1150 NOK/tonn. SFT har anslått at det trengs en fordobling i norsk 
forbrenningskapasitet for å kunne behandle norsk restavfall innenlands etter at forbudet 
mot deponering av organisk avfall trer i kraft i 2009. Spørsmålet er om norske kommuner 
og næringsaktører skal betale industri i våre naboland for å utnytte våre avfallsressurser 
eller om vi ønsker å legge til rette for næringsutvikling og industrivirksomhet i Norge.  
 
Bellona anbefaler at Miljøverndepartementet, Olje- og Energidepartementet og 
Finansdepartementet går sammen om å kartlegge hvordan ulike avfallsstrømmer beveger 
seg avhengig av rammevilkårene de ulike departementene representerer. Et slikt 
grunnlagsarbeide vil være meget viktig i forbindelse med statsforetaket for 
avfallsreduksjon og gjenvinning regjeringen som vil opprette, særlig med tanke på hvilke 
arbeidsoppgaver et slikt statsforetak skal ha. 
 

4.3) Videreutvikling av produsentansvaret 

Prinsippet om at forurenser skal betale for den forurensing som en med sin virksomhet 
påfører samfunnet er allment akseptert i Norge. Som et svar på forurenser betaler 
prinsippet, har produsentansvar vært innført som et sentralt virkemiddel flere år. I Norge 
er det innført produsentansvar på en rekke produkter som for eksempel kartong, plast, 
batterier, elektriske produkter og biler.  
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Hensikten med produsentansvar er tredelt: 
1) Premiering av produkter med høy miljøstandard og stimulans til å utvikle stadig mer 

miljøvennlige produkter 
2) Stimulans av forbrukernes mulighet til å velge produkter med høy miljøstandard 
3) Sørge for innsamling og riktig avfallshåndtering av kasserte produkter 
 
Produsentansvaret i Norge er per i dag innrettet på en slik måte at det kun omfatter punkt 
tre ovenfor. Dette er uheldig. Bellona anbefaler derfor at miljøgebyret som betaler av 
produsenter og importører differensieres på bakgrunn av produktets miljøegenskaper, 
herunder bruk av helse- og miljøskadelige tilsetningsstoffer. Det er naturlig at en slik 
tankegang først og fremst er aktuell for større produkter som omfattes av 
produsentansvaret, for eksempel elektronisk utstyr og biler. 
 
Det er interessant å tenke seg bruk av produsentansvar på nye produkter som for 
eksempel matvarer, bygninger og skip. I Norge er det innført produsentansvar på en 
rekke produkter som representerer betraktelig mindre miljøbelastning over livsløpet enn 
byggverk og skip. Bellona anbefaler Departementet å undersøke hvordan 
produsentansvaret også kan benyttes som virkemidler på andre sektorer og produkter. 
Dette kan gi viktige innspill i forbindelse med fremtidig nasjonal, europeisk og 
internasjonal lovgivning. 
 

4.4) Konklusjon avfall: 

• Bellona anbefaler at Miljøverndepartementet, Olje- og Energidepartementet og 
Finansdepartementet går sammen om å kartlegge hvordan ulike avfallsstrømmer 
beveger seg avhengig av rammevilkårene de ulike departementene representerer. 
Dette bør danne grunnlag for opprettelse av statsforetaket for avfallsreduksjon og 
gjenvinning som regjeringen varsler i Soria Moria erklæringen. 

• Fokus i avfallspolitikken bør ta utgangspunkt i nødvendigheten av et vidt spekter av 
behandlingsløsninger for avfall og destruksjon av miljøgifter i avfallet som genereres 

• Regjeringen bør videreutvikle produsentansvaret til å gi miljøincentiver i hele 
verdikjeden og undersøke bruk av produsentansvar som virkemiddel på nye 
produktgrupper som mat, bygninger og skip. 

 

Kontaktpersoner i Bellona 

- Olaf Brastad  
o olaf@bellona.no  976 80 324  

- Marius Dalen 
o marius@bellona.no  922 64 703 


