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Oppdrag om å gjennomgå og foreslå forbedringer av utvidet 
produsentansvar i Norge  

Produsentansvar har vært i bruk på en rekke områder siden 1990-tallet, primært som 

et avfallspolitisk virkemiddel. Departementet ønsker at produsentansvaret skal styrkes 

for å øke effektiviteten i ordningene, gjøres mer robust og støtte opp under den 

sirkulære økonomien. Klima- og miljødepartementet gir derfor Miljødirektoratet i 

oppdrag å gjennomgå produsentansvaret og foreslå endringer i ordningene. 

Oppdraget gjennomføres som flere deloppdrag, og vi ber direktoratet trekke berørte 

parter inn i arbeidet.  

 

Bakgrunn 

Regjeringen arbeider med en nasjonal strategi for en sirkulær økonomi. Kjernen av dette 

handler om bedre ressursutnyttelse i verdikjedene, på linje med EU-kommisjonens 

handlingsplan for sirkulær økonomi fra mars 2020. EUs utvikling av et nytt 

produktrammeverk med generelle bærekraftskriterier for å fremme utvikling av mest mulig 

sirkulære produkter er sentralt. Utvidet produsentansvar kan være et effektivt supplerende 

virkemiddel til de ulike produktregelverkene, ved blant annet å bidra til å sikre bedre 

avfallshåndtering, høy materialgjenvinningsgrad og ved å gi insentiv for produsentene til å 

utforme mer bærekraftige produkter.   

 

Norge har hatt ordninger for utvidet produsentansvar i flere tiår. Dagens ordninger er hjemlet 

i forurensningsloven og produktkontrolloven, og regulert i avfallsforskriften. I dag har vi 

produsentansvar for elektriske og elektroniske produkter, batterier, kjøretøy, dekk, 

drikkevareemballasje, emballasje og PCB-holdige isolerglassruter. Ordningene er utviklet 

over tid og i flere faser siden 1990-tallet. Som følge av EUs direktiv om å redusere 

miljøkonsekvenser av visse plastprodukter skal det utvikles utvidet produsentansvar for nye 

Miljødirektoratet 

Postboks 5672 Torgarden 

7485 TRONDHEIM 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/3562- 

Dato 

12. november 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

produkter og det kan påregnes at det vil komme ordninger for utvidet produsentansvar for 

ytterligere produktgrupper i fremtiden.  

 

Produsentansvar i Norge har i stor grad vært innrettet for å sikre separat utsortering, 

innsamling og behandling av visse avfallsfraksjoner og miljømessig forsvarlig sluttbehandling 

og gjenvinning. Som virkemiddel for separat innsamling og behandling har ordningene i 

Norge i all hovedsak fungert godt, selv om det tidvis har vært utfordringer med bl.a. å sikre 

innsamling i hele landet, unngå gratispassasjerer og hindre ulovlig eksport av avfall fra 

returordningene. Senest denne våren har det vært utfordringer for den eksisterende 

ordningen for plastemballasje.  

 

Vi gir derfor direktoratet i oppdrag å gjennomgå produsentansvaret og foreslå forbedringer 

for å løse de utfordringene  produsentansvaret har i dag og kommende utfordringer. 

Oppdraget gjennomføres i flere deler.   

 

Oppdraget 

I første del av oppdraget bes Miljødirektoratet gjennomgå dagens etablerte produsentansvar 

opp mot eksisterende målsettinger, og gjøre en samlet vurdering av behov for endringer og 

videreutvikling av ordningene. Dagens ordninger skal også vurderes opp mot krav til 

produsentansvarsordninger som stilles i EUs rammedirektiv om avfall, herunder 

minimumskravene i det reviderte rammedirektivet om avfall. Frist for første deloppdrag settes 

til 1. mars 2021. 

 

I andre del av oppdraget bes direktoratet komme med anbefalinger til generelle endringer av 

utvidet produsentansvar basert på funnene i første del. Det skal gis en overordnet vurdering 

av effekten av de anbefalte endringene og forventede kostnader. Vi ber samtidig direktoratet 

vurdere nærmere hvordan produsentansvaret kan brukes til å øke effektiviteten i ordningene, 

gjøre produsentansvarsordningene mer robuste og støtte opp under en sirkulær økonomi 

som følge av EUs politikk og vår kommende nasjonale strategi for sirkulær økonomi. Forslag 

må ses i sammenheng med andre virkemidler som har relevans for hvordan 

produsentansvaret kan fungere, f.eks. EUs produktregelverk og den nye 

forbrenningsavgiften for avfall og ev. andre avgifter.  

 

Forslagene må dekke minimumskrav til utvidet produsentansvar i EUs reviderte 

rammedirektiv om avfall. Forslagene må videre være robuste med tanke på ev. nye 

produsentansvarsordninger som kan tenkes, og direktoratet må vurdere hvordan arbeidet 

best tar høyde for pågående revidering av andre relevante direktiv. Direktoratet skal 

overordnet skissere gjennomføring av nye produsentansvarsordninger under EUs direktiv om 

å redusere miljøkonsekvenser av visse plastprodukter.  

 

Blant relevante forhold direktoratet bes vurdere er målsettingen for produsentansvaret, 

hvordan det kan avgrenses, hvem som skal ha organisatorisk og finansielt ansvar, hvordan 

konkurransen mest hensiktsmessig kan reguleres, forholdet mellom produsenter og 

returselskap, kommunenes rolle og hensynet til et effektivt tilsyn.  
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Vi ber direktoratet se hen til erfaringer fra organisering og oppnådde resultat av hvordan 

produsentansvar organiseres og reguleres i andre relevante land.  

  

Klima- og miljødepartementet vil konkretisere det andre deloppdraget og sette en frist på 

bakgrunn av analysen i første deloppdrag. 

 

På bakgrunn av forslag i andre deloppdrag vil direktoratet få et tredje deloppdrag om å 

utarbeide og konsekvensutrede konkrete forslag til forskriftsendringer.  

 

Generelt  

Vi forutsetter god dialog mellom departementet og direktoratet under arbeidet. 

Gjennomgangen av produsentansvaret skal skje i samarbeid med berørte aktører.   
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