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• Denne mannen 

utfordret Framtidens 

byer  

 

• Denne mannen får 

ta i mot vår respons 
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AVFALLSMELDING 



Avfallsmelding 2012…? 

• Miljøverndepartementet jobber med 

Stortingsmelding om avfall.  

• Varslet siste halvår i år.  

• Vet ikke nøyaktig når den kommer.  

 

• Hvordan påvirke?  
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Sikre de 

viktigste 

delene av 

pyramiden 
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Arbeidsgruppa: 
Håvard Bjordal og Stig Bang-Andersen, Bergen 

Svein-Erik Svendsen, Sarpsborg 

Anne-Berit Steinseth, Skien 

Rudolf Meissner, Stavanger 

Erik Høines (sekretær) 
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Har vi glemt noe?  

Er det noe mer 
Miljøvern-

departementet bør ta 
med? 

Eksempler eller forslag 
til Framtidens byer-

prosjekter på 
bakgrunn av 
forslagene?? 



01 - Generelt:  

Forebygging og minimering bør ha hovedfokus i den 

kommende avfallsmeldingen. 

  

I tillegg må det forslås tiltak som sikrer den den 

praktiske oppfølgingen faktisk fungerer etter de 

intensjoner som ligger til grunn, bl.a. mer tilsyn, og at 

det får konsekvenser for de som ikke følger opp. 
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02 Forbruk generelt 

Vi ber om at det legges fram en egen NOU eller 

Stortingsmelding om hvordan økonomien kan endres 

fra dagens produksjons- og konsumdrevne, til en mer 

bærekraftig modell.  

  

Vi ber om at finansdepartementet legger fram 

oversikter i den kommende avfallsmeldingen som 

viser hvordan ulike økonomiske virkemidler i 

avfallspolitikken kan slå ut på avfallsfeltet. 



0.3 Holdninger og handlinger 

Staten bør initiere eller støtte utredninger rundt 

disse spørsmålene [dvs Hvilke faktorer som styrer 

våre handlinger, finnes det virkemidler for å 

påvirke?]  

 

En forutsetning er at utredninger følges av praktiske 

prosjekter som gjennomføres og tester ut hypoteser 

om hvordan folks handlingsmønster dannes og kan 

påvirkes. 
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0.4 Avfallsforebygging generelt 

Vi ber om at NOU 2002:19 gjennomgås i sin helhet 

ifm arbeid med avfallsmeldingen; at tiltak som 

foreslås i NOUen tas fram og gjøres til reell politikk 

og reelle tiltak.  

 

Mange av forslagene vi har i dette innspillet, vil 

kunne dekkes inn gjennom en slik gjennomgang. 
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0.5 Garantitid 

I samarbeid med forbruker- 

myndighetene bør muligheten for utvidelse av 

reklamasjonsretten / garantitiden vurderes.  

 

I samarbeid med varehandelen bør kvalitet / levetid 

– eventuelt i form av utvidet garanti – gjøres til et 

konkurransefortrinn ved at livsløpskostnader følger 

prismerking av varer. 
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0.6 Reparasjoner og bruktbutikker 

Vi ber om at økonomiske virkemidler, for eksempel 

mva-fritak eller –reduksjon for reparasjonsbedrifter 

og bruktbutikker vurderes som virkemiddel.  

 

Vi ber om at det gis en vurdering og anbefaling om 

etablering av kommunale reparasjonsbedrifter, samt 

at det legges til rette for slik etablering.  

 

Vi ber om at det vurderes informasjonstiltak for å 

gjøre forbrukerne kjent med reparasjonsmuligheter 
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0.7 Kommunale utlånssentraler  

Vi ber om at det innhentes erfaringer fra slike 

utlånssentraler, for å evaluere betydningen av 

disse, og muligheten for å øke slik innsats i 

kommunene. 
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0.8 Design av produkter 

Vi anbefaler at forbruksmyndighetene vurderer 

merkeordning for «god økodesign», eventuelt 

basert på ISO 14006-standarden.   

 

Vi anbefaler at staten vurderer konkrete virkemidler 

for å støtte virksomheter som implementerer god 

økodesign. Finansielle virkemidler, 

innovasjonsmidler mv. kan være aktuelle. 
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0.9 Ombruk før 

produktene an-

kommer avfalls-

stasjonen 

 

0.10 Ombruk ved 

avfallsstasjoner – 

«Byttebuer» 

 

0.11 Grovavfalls-

ruter   
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0.12 Offentlige innkjøp 

 

Vi anbefaler at det utføres en kartlegging i hvilken grad 

offentlige innkjøpere:  

  - behovsvurderer sine innkjøp (unngåtte innkjøp = mindre 

avfall)  

  - vurderer reparasjon, ombruk eller leie istedenfor nykjøp 

  - stiller krav til produktdesign og avfallsegenskaper til det som 

skal kjøpes inn.  

 

Vi anbefaler også at offentlige innkjøpernes kompetanse 

styrkes på miljø- og avfallsområdet, for eksempel ved 

videreføring av knutepunkt-satsingen til DIFI. 
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0.13 Miljøstyring og -sertifisering  

Offentlige virksomheter bør innføre tredjeparts-

sertifiserte miljøstyringssystemer i sine 

virksomheter. Dette både for å oppnå bedre 

resultater på avfalls- og miljøområdet, men også for 

å gå foran som et godt eksempel for private og 

andre offentlige virksomheter.  

 

Det anbefales at man benytter etablerte systemer 

som Miljøfyrtårn, Grønt flagg, EMAS og ISO 14001 

sertifisering 
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0.14 Rammebetingelser, ansvarsfordeling og 

regelverk.  

Vi ber om at avfallsmeldingen diskuterer effekten av 

de endrede avfallsdefinisjonene [fra 2004], og 

hvorvidt endringene har medført ønsket resultat.  

 

Eventuelt kan meldingen foreslå at spørsmålet 

utredes videre. 

27.04.2012 framtidensbyer.no 18 



- Tilsyn med næringsavfall / forbruksavfall 

(fungerer ikke optimalt) 

- Selvkostprinsipp og prinsippet om at forurenser 

skal betale 

(skal forsøpling dekkes over avfallsgebyr?) 

- Fornuftige og forståelige ordninger  

(likt på jobb / skole / barnehage og hjemme)  

- Konsekvenser av fortetting  

(gjøre innsamling effektivt) 
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0.14 Rammebetingelser, ansvarsfordeling 

og regelverk.  



0.15 Lokale pålegg om næringslivets deltakelse i 

spesielle renovasjonsordninger 

Vi anbefaler at kommunene får anledning til å peke 

ut geografisk avgrensede områder der det innføres 

en allmenn tilknytningsplikt til teknisk og/eller 

organisatorisk omforente renovasjonsløsninger. 
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Bilde fra 

Remiks 



0.16 Matavfall 

Myndighetene bør vurdere 

hvilke informasjonstiltak – for 

barnehager, skoler, 

privathusholdninger og 

næringsliv som kan være av 

nytte for å redusere mengden 

matavfall. Det bør gjøres egne 

utredninger på dette.  

 

Det bør settes spesielt fokus 

på oppbevaring, tilbereding, 

restemat og «best før» / «bør 

brukes innen» - merking. 
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0.17 Panteordning for mobiltelefoner 

0.18 Papir - speilvendt prinsipp for reservasjon 

av reklame 

0.19 Utfasing av FM- og DAB-radioer 

(Teknologiendringer) 

0.20 Forsøpling fra hurtigmat- 

kjeder (Finansielle virkemidler)  

0.21 Farlig avfall 

0.22 Nanoteknologi 
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Har vi glemt noe?  

Er det noe mer 
Miljøvern-

departementet bør ta 
med? 

Eksempler eller forslag 
til Framtidens byer-

prosjekter på 
bakgrunn av 
forslagene?? 


