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Hva jobber vi med for tiden?

• Egenkontrollrapporter

• Søknader om endringer – mengder og 

avfallstyper

• Finansiell sikkerhet – endringer utløser 

endring av størrelse på den finansielle 

sikkerheten

• Avklaringer omkring virkeområdet for BAT-

konklusjoner for avfallsbehandling

• Mange innsynsbegjæringer…. Foto: Glen Musk



Egenkontrollrapportering

• Mottatt de fleste egenkontrollrapportene 

innen fristen

• Noen mangler og feil i rapporteringen

• Avdekket mottak og behandling av 

ulovlige avfallsfraksjoner

Illustrasjon: Miljødirektoratet



Noen inntrykk fra tilsyn

• Funnet mangler i vedlikehold og 

vedlikeholdssystemer, særlig 

tankforskriften

• Lagringsforhold – husk å se på 

vilkårene i tillatelsen

• Gode systemer som sikrer god 

praksis over tid

Foto: Miljødirektoratet



• Faktaark om etablering av finansiell 

sikkerhet for avfallsanlegg

• Utreder forslag om avvikling av 

merverdiavgiften i finansielle sikkerheter

• Hatt møte om andre alternativer til 

ordningen

Finansiell sikkerhet

Foto: Isabelle Thèlin, Miljødirektoratet



PFAS

• Utfordrende for flere avfallsanlegg å overholde 

grenseverdiene

• Utforende å vite hvilket avfall som inneholder PFAS. 

• God mottakskontroll viktig

• God oppfølging av renseanlegg er viktig for å overholde 

grenseverdien



Samarbeid mellom Miljødirektoratet og DSB

• Miljødirektoratet og DSB ser behov for å 

styrke innsatsen for å forebygge branner i 

avfallsanlegg. 

• Bør det være strengere begrensinger for 

hvilke typer brannfarlig avfall som behandles 

i anlegg for farlig avfall? 

• Egne tillatelser fra DSB for destruksjon av 

avfall med eksplosive egenskaper
Foto:©iStock.com/Dave Logan



Skipsgjenvinningsforskriften

• Implementering av EUs skipsgjenvinningsforordning

• Trådte i kraft i Norge i 6. desember 2018

• Bygger på Hong-Kong-konvensjonen som Norge tiltrådte i 2013

• Myndigheter i Norge er Sjøfartsdirektoratet og Miljødirektoratet ( artikkel 7. 

13 og 15)

• https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-12-06-

1813?q=skipsgjenvinning

• Detaljerte krav til anleggene er i vedlegg til forskriften.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-12-06-1813?q=skipsgjenvinning


Sikre forsvarlig håndtering av skip i hele skipets 
levetid 
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Viktig i året som kommer

• BAT-konklusjoner for avfallsbehandling

• Gjennomgang av eksisterende tillatelser

• Videre arbeid finansiell sikkerhet

• Sikre likebehandling

• Digitalisert søknadsprosess

Foto: Miljødirektoratet




