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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 Indikatorer for å måle utvikling
av sirkulær økonomi

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 
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• Krav til hele verdikjeden for batterier 
- fra råvarer 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» 

• Forslag fra kommisjonen -
vedtak ila 2023? 

• Hva som kommer: 
• gjennomføring i norsk regelverk

• mange underliggende rettsakter
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Emballasjeforordningen
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• Emballasje-forordning, erstatter 
dagens direktiv:
• Minimere emballasje – vekt, volum, antall 

lag, tomrom

• Innhold materialgjenvunnet materiale

• Obligatorisk panteordning

• Redusere plastbæreposer

• Merkekrav for enklere sortering



Forslag som kommer 

Rammedirektivet om avfall 
(07.06.23)

Kasserte kjøretøy

Direktiv om environmental 
footprint og miljømerking 
(22.03.23)

Indikatorer for å måle utvikling
av sirkulær økonomi

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



Direktiv om kasserte 
kjøretøy
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• Revidering

• Designkrav for demontering og 

materialgjenvinning

• Økt materialgjenvinning av kritiske råvarer 

og plast



MYE! Og det går fort!
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• Store miljøgevinster – hele livsløpet

• Krav, plikter, rettigheter - og

muligheter!

• Treffer bredt og mange! 

• Vi informer, tar mot innspill og 

implementer 

• Næringsliv og kommuner - følge med, 

gi innspill og forberede seg


