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UTTALELSE OM STRATEGI FOR NEDBRYTBART AVFALL 

Norges  Naturvernforbund  ønsker  en  strategi  for  nedbrytbart  avfall 
velkommen. Det er positivt at myndighetene vil sette i verk flere tiltak for 
å  redusere  Norges  klimagassutslipp  og  at  det  utvikles  en  strategi  for 
organiske  fraksjoner  som  utgjør  en  stor  del  av  landets  totale 
avfallsmengde. 

Vi  mener  imidlertid  at  strategien  som  er  på  høring  har  betydelige 
svakheter,  spesielt  i  det  den  mangler  en  helhetlig  vurdering  av 
konsekvensene  av  den  foreslåtte  virkemiddelbruken.  Det  blir  gjentatte 
ganger påpekt i rapporten at behandlingen av det nedbrytbare avfallet må 
sees  i  en  større  sammenheng,  men dette  overordnede  perspektivet  er 
likevel i hovedsak fraværende.  

Det blir nevnt at det i virkemiddelutformingen må tas hensyn til at det kan 
oppstå  uforutsette  konsekvenser.  Likevel  er  det  kun  når  effektene  på 
utslipp gjennomgåes, at det tas høyde for at økt forbrenningskapasitet kan 
lede annet avfall fra resirkulering til  forbrenning (s. 31). Vi finner ingen 
tilsvarende konsekvensvurderinger relatert til ressursbruk, energibruk eller 
klimagassutslipp. 

Strategien  nedvurderer  og  nedprioriterer  materialgjenvinning  (heretter 
kalt  ”resirkulering”)  som  behandlingsform  for  det  nedbrytbare  avfallet. 
Forbrenning med energiutnyttelse og resirkulering fremstår følgelig som 
likestilte behandlinger for dette avfallet1, til tross for at 
resirkulering  er  en  miljø-  og  ressursøkonomisk  bedre  løsning  enn 
forbrenning.  Forbrenning  trekkes  likevel  frem  som  hovedløsningen  på 

1 Lederen i Varden 19. januar viser at Naturvernforbundet ikke er alene om å ha fått dette 
inntrykket: ”Statens forurensningstilsyn (SFT) er midt inne i en større utredning om 
framtidig behandling av matavfall her i landet. Så langt kan det synes som om SFT vil 
sidestille forbrenning og kompostering”. 
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problemet  med  metangassutslipp  fra  deponier.  Effekten  av  økt 
forbrenningskapasitet på avfall som i dag resirkuleres vurderes ikke, enda 
redusert  resirkulering utvilsomt  vil  slå  negativt  ut  på  Norges 
klimagassregnskap. 

Det  er  overhengende  fare  for  at  SFTs  strategi  vil  hemme  dagens  og 
fremtidig satsing på  kildesortering og resirkulering. Dette vil  medføre et 
tap av både klimagevinster og gjenvinningsandeler som kan bli vanskelig å 
hente  inn  igjen,  når  kostbare  forbrenningsanlegg  først  er  etablert. 
Naturvernforbundet stiller seg derfor tvilende til at den forslåtte strategien 
virkelig vil lede til de beskrevne klimagevinstene.

Mål og forpliktelser
Innledningsvis blir det referert til mål og forpliktelser i avfallspolitikken (s. 
4 og 6). Naturvernforbundet vil i den forbindelse minne om Regjeringens 
Sem-erklæring  angående  avfallsbehandling.  Der  fremgår  det  at 
gjenvinning  skal  være  den  primære  formen  for  avfallshåndtering  og 
forbrenning  den  sekundære.  Denne  rangeringen  har  bred  støtte,  blant 
annet i EU (jfr. hierarkiet i det omtalte utkastet til Bioavfalldirektiv). Videre 
står  det  i  Klimameldingen  (St.meld.  nr.  15,  2001-2002)  at  økt 
energiutnyttelse  av  avfall  ikke  skal  gå  på  bekostning  av 
materialgjenvinning. Naturvernforbundet mener det er svært uheldig om 
SFT velger en strategi for å redusere metangassutslipp som er i strid med 
Regjeringens Klimamelding.

Pessimistisk forenkling gir forbrenningsfokus
Rapporten  gir  inntrykk  av  at  SFT  bevisst  legger  opp  til  en  svært 
forbrenningsorientert  strategi.  Så  vidt  vi  skjønner,  kan  denne 
forbrenningsorienteringen  springe  ut  ifra  pessimistiske  forventinger  om 
fremtidig  utvikling  av  behandlingsløsningene  for  genererte  mengder 
nedbrytbart  avfall.  Slik  det  beskrives  i  rapporten,  er  den  betingede 
ekstrapoleringen av de historiske  avfallsdata  gjort  uten å  ta  høyde for 
teknologiske forbedringer og nyvinninger innen resirkulering. 

Forenklingen er forståelig, men uheldig,  ettersom det stadig foregår en 
betydelig  teknologiutvikling  innenfor  ulike  former  for  resirkulering  (for 
eksempel kompostering og biogassproduksjon).  Spesielt  uheldig blir  det 
når det i rapporten likevel tas hensyn til  forventninger om teknologiske 
forbedringer  i  beregningene  av  miljøeffekter  knyttet  til  ett 
behandlingsalternativ: avfallsforbrenning. Videre vil  det være ønskelig at 
forenklingene  som  er  gjort,  omtales  flere  steder  enn  bare  i 
premissgrunnlaget for fremskrivningene.
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Kostnadsberegningene danner grunnlaget for diskusjonen og prioriteringen 
av virkemidler. På grunn av de pessimistiske fremskrivningene som ligger i 
bunn,  inkluderer  disse  analysene  lite  resirkulering.  Dermed  fremstår 
forbrenning som den dominerende løsningen, selv om dette egentlig ikke 
er berettiget utfra kostnadsanalysene. De viser at den største delen av 
miljøeffekten ved å forbrenne det nedbrytbare avfallet framfor å deponere 
det er knyttet til reduksjoner i metangassutslipp. Sammenlignet med den 
effekten,  er  differansen  i  miljøkostnad  mellom  både  lav  og  høy 
energiutnyttelse og sentral og perifer lokalisering beskjeden. Det viktige er 
altså å  få  avfallet  vekk fra deponi,  ikke å forbrenne det,  som man får 
inntrykk av. 

Når man med utgangspunkt i dagens virkemiddelbruk oppnår beskjedne 
anslag over overgang til resirkulering av avfall (s. 53), er det opplagt at 
virkemidlene  som skal  stimulere  til  resirkulering  av  avfallet  ikke  virker 
tilfredsstillende. I stedet for å passivt akseptere det, må SFT heller ta sikte 
på å rette opp dette forholdet.

Klimagassutslipp
Som  det  går  fram  av  sammenligningen  av  klimagassutslipp  for  ulike 
behandlingsalternativer  på  s.13-14,  er  det  flere  måter  å  unngå 
metangassutslipp fra fyllinger på, og klimagevinstene som følger skyldes 
ikke bare reduserte metangassutslipp. 

Den første ”tilleggsgevinsten” som blir nevnt, kommer gjennom bruk av 
avfall som erstatning for fossilt brensel. Norges Naturvernforbund mener 
denne effekten er mindre og mer usikker enn det som fremgår i rapporten. 
For  det  første  vil  utslippene  av  fossilt  CO2 per  produsert  kWh  fra 
avfallsforbrenning  ofte  være  nesten  like  høye  som ved  forbrenning  av 
fyringsolje,  dersom  oljebasert  plast  og  våtorganisk  avfall  begge  utgjør 
betydelige  deler  av  avfallet.  For  det  andre  er  det,  i  følge  blant  annet 
Klimameldingen, usikkert i hvor stor grad energi fra avfall vil erstatte bruk 
av  fossile  brensel.  For  det  tredje,  understrekes  det  i  EU-kommisjonens 
rapport  fra  2001  ‘Waste  management  options  and  climate  change’ 
(utarbeidet  av  AEA  Technology),  at  beregninger  som  viser  at 
avfallsforbrenning gir reduserte klimagassutslipp som følge av at fossile 
brensel erstattes, er svært lite robuste mot brudd på denne antagelsen. Vi 
mener  derfor  det  er  uheldig  at  dette  inngår  dette  som  en  generell 
antagelse i kostnadsanalysene (s. 48)

Den  andre  ”tilleggsgevinsten”  som  nevnes  er  bruk  av  kompost  (fra 
kompostering eller biogassproduksjon) som erstatning for kunstgjødsel. Vi 
mener  det  er  uheldig  og  unødvendig  at  SFT  ikke  tallfester  denne 
gevinsten, da den kan være betydelig (og omfatter både CO2 og N2O). Det 
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slås fast i den nevnte EU-rapporten, hvor nettopp denne faktoren inngår i 
klimagass-beregningene som presenteres. 

Som  SFTs  sammenligning  viser,  kan  besparelsene  som  følge  av 
resirkulering  klart  overgå  eventuelle  besparelser  ved  energiutnyttelse. 
Dette fremkommer også i ovennevnte rapport fra EU-kommisjonen, samt i 
diverse rapporter fra Stiftelsen Østfoldforskning, blant annet ’Vurdering av 
foreslåtte virkemidler for  materialgjenvinning og energiutnyttelse av tre 
avfallsfraksjoner’ som kom rett før årsskiftet. Likevel blir  det konkludert 
med at  strategiens  hovedutfordring er  ”å  redusere  klimagassutslippene 
ved å redusere metanutslipp og utnytte avfall som en ressurs til erstatning 
for  fossile  ressurser” (s.  14;  vår  utheving).  Ettersom  strategien  ikke 
omfatter  avfall  som stammer  fra  fossile  ressurser,  og  den  i  liten  grad 
dreier seg om utnyttelse av deponigass/biogass, kan vi ikke skjønne annet 
enn  at  dette  innebærer  satsing  på  avfallsforbrenning.  Norges 
Naturvernforbund mener det  er  svært  uheldig at  SFT velger  dette som 
utgangspunkt, da dette er et sterkt signal til landets kommuner om å satse 
på forbrenning fremfor resirkulering.

Avfallsforebygging
Vi  er  enig  med  SFT  i  at  forebygging  fortsatt  er  et  viktig  ledd  i 
avfallspolitikken. I følge ProSus-rapport nr. 1/02 ’Det økologiske fotavtrykk 
for  Oslo  kommune’ vil  Oslos  samlede  økologiske  fotavtrykk 
(miljøbelastning)  reduseres  med  10-15  %,  dersom  mengden  mat  som 
kastes i kommunen halveres. Det er overraskende at SFT følger opp sin 
positive  innledning  med  en  svært  defensiv  holdning  til  forebygging. 
Avfallsreduksjon gjennom forebygging og ombruk antas å ha liten effekt. 
Dette  er  basert  på  erfaringen  så  langt,  men  Naturvernforbundet  vil 
understreke at disse er nokså begrenset. 

Videre reagerer vi sterkt på at SFT definerer kasting av mat og tekstiler 
som  mer  av  et  ”livsstilsproblem”  enn  et  avfallsproblem,  for  så  å 
konkludere med at mulighetene for reduksjon er trolig små (s. 20 og 22). 
For  det  første  mener  vi  et  ”livsstilsproblem”  også  kan  være  et 
”avfallsproblem”. For det andre må vi tro at ”livsstilsproblemer” også kan 
løses.  Dersom  vi  skal  få  til  betydelig  avfallsforebygging,  er  det  helt 
nødvendig at statlige institusjoner som SFT ikke gir opp før arbeidet med 
dette virkelig har begynt.

I  omtalen  av  forebygging  på  side  15,  nevnes  tiltak/virkemidler  som er 
foreslått  i  NOU 2002: 19  Avfallsforebygging.  Vi  savner her  referanse til 
utvalgets  forslag  om  å  speilvende  ordningen  for  reservasjon  mot 
uadressert  reklame,  samt  bevisstgjøring  av  forbrukerne  (i  tillegg  til 
forhandlere  og  designere).  Muligheten  for  å  redusere  mengden 
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trykksakreklame er heller ikke tatt med under omtale av papiravfall i kap. 
3.3. 

Forbrenning
Norges Naturvernforbund vil minne om at avfallsforbrenning medfører et 
deponeringsbehov på grunn av askeproduksjon. Spesielt viktig er det å ta 
høyde for at en del av denne asken kan bli klassifisert som farlig avfall 
etter nytt regelverk og dermed representere et ”nytt” avfallsproblem. EU-
kommisjonens  omtaler  dette  i  sitt  seneste  arbeidsdokument  om 
Bioavfallsdirektivet (datert 18. desember 2003).

Vi  støtter  SFTs  vurdering  av  en  eventuell  omlegging  av  dagens 
konsesjonspraksis  for  energiutnyttelse  (s.24).  Vi  mener  det  ville  være 
svært uheldig fra et miljøsynspunkt, og dessuten gå imot myndighetenes 
erklærte målsetninger, å redusere kravet om minimum energiutnyttelse 
under 50%.

Papir/Tekstiler
Norges Naturvernforbund støtter en produsentansvarsordningen for papir, 
men mener den er unødvendig avgrenset  slik den skisseres i rapporten. 
SFT viser etter vårt syn en overdreven pessimisme, både i forhold til hva 
som kan være med i ordningen og i forhold til graden av resirkulering som 
kan oppnås. 

SFT ser  resirkulering som ”kanskje den viktigste behandlingsformen for 
avfall” og gir uttrykk for at det fortsatt er potensiale for økt resirkulering, 
først  og  fremst  av  papir  og  tekstiler  (s.16).  Likevel  blir  papir-  og 
tekstilavfallet først og fremst vurdert som energikilde (s.18), en vurdering 
som må være i  strid  med både Klimameldingen og Regjeringens Sem-
erklæring.  Vi  mener  dette  er  et  eksempel  på  at  påstanden  om  at 
”energipolitikkens  målsettinger  om  å  øke  utnyttelsen  av  bio-  og 
avfallsenergi er i samsvar med avfallspolitikkens gjenvinningsmål” (s.10), 
er uriktig. 

Videre mener vi det vitner om at SFT ikke tar hensyn til at resirkulering 
sparer  energi,  så  vel  som klimagassutslipp.  Ved  resirkulering  av  papir, 
kontra produksjon av papir av jomfruelige fibre, reduseres energiforbruket 
kraftig.  I  følge  Miljøstyrelsen  i  Danmark  er  rundt  70  %  reduksjon  i 
energiforbruket  realistisk.  Samtidig viser  en  svensk livssyklusanalyse at 
utslippet  av  CO2,  SO2 og  NOX er  betraktelig  lavere  ved  produksjon  av 
returpapir,  sammenlignet  med  jomfruelig  papirproduksjon.  Det  må 
dessuten tas  med i  beregningen at  papiret  kan  resirkuleres  opptil  fem 
ganger før det er utslitt.  Til tross for dette omtales altså forbrenning som 
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en  gunstig  behandlingsmåte  for  papir,  selv  når  energien  ikke  erstatter 
fossilt brensel. Påstanden om at energipolitikkens og avfallspolitikkens mål 
i  fellesskap sikrer ”en tryggere energiforsyning samtidig som utslippene 
blir lave og ressursutnyttelsen god” bygger åpenbart på et tynt grunnlag.

Våtorganisk
SFT  tror  et  mer  omfattende  deponiforbud  ville  bedre  effekten  av  det 
eksisterende  forbudet  mot  deponering  av  våtorganisk  avfall  (s.  23). 
Samtidig blir biologisk behandling av våtorganisk avfall ikke ansett som et 
alternativ  til  deponering,  enda  rapporten  konstaterer  at  utsortert 
våtorganisk  avfall  best  utnyttes  gjennom  kompostering  eller 
biogassproduksjon (s. 20).  Til tross for at 14% av det som deponeres og 
30% av restavfallet fra husholdningene er våtorganisk avfall, konkluderes 
det altså at biogassproduksjon først og fremst må sees som et alternativ til 
kompostering eller forbrenning (s. 16). 

Vi kan ikke forstå hvordan denne konklusjonen kan trekkes, samtidig som 
det konstateres at kontrollert utråtning av dette avfallet kan gi like mye 
eller mer energi, sammenlignet med forbrenning. Konklusjonen blir enda 
mer  uforståelig,  dersom  man  tar  hensyn  til  de  nevnte  energi-  og 
klimagevinstene  ved  redusert  bruk  av  kunstgjødsel  og  de  30%  større 
utslippene av dioksiner, PAH, støv og sure forbindelser som den antatte 
økningen i forbrenning vil medføre. Dette ser ikke ut til å være med SFTs 
vurdering av tiltak rettet mot våtorganisk avfall. 

Vi kan heller ikke forstå hvorfor hovedfokuset rettes mot de tørrorganiske 
fraksjonene i kostnadsanalysene for ulike alternative virkemiddelsregimer 
(s. 47), når begrunnelsen er at våtorganisk avfall allerede er underlagt et 
deponeringsforbud som ikke fungerer tilfredsstillende. 

For øvrig, savner vi en omtale av mekanisk-biologisk-behandling (MBT) i 
tabellen for våtorganisk avfall i kapittel 3.3. 

Treavfall
Norges Naturvernforbund mener det er  nødvendig å skille  klart  mellom 
anlegg som er bygget for å brenne blandet avfall og andre anlegg som 
utnytter energien i organisk materiale, i første rekke biobrenselanlegg. I 
strategirapporten gjøres dette kun i tiltakstabellen for treavfall (s. 19). 

Det  er  en  reell  risiko  for  at  økt  forbrenningskapasitet  i  form  av  flere 
avfallsforbrennings-anlegg  kan  føre  til  forbrenning  av  avfall  som  av 
ressurs-,  energi-  og  klimamessige  hensyn  bør  resirkuleres. 
Biobrenselanlegg  vil  derimot  ikke  utgjøre  en  tilsvarende  konkurrent  til 
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andre  behandlingsformer  for  avfall,  ettersom  biobrenselanlegg  aldri  vil 
kunne motta blandet avfall. 

Kapasitetsproblem
Rapporten konkluderer med at vi på kort sikt vil vi få et kapasitetsproblem, 
ettersom nye EU-regler vil øke mengdene avfall som må forbrennes eller 
behandles  biologisk  (s.  43).  Det  blir  nevnt  at  kapasiteten  ved 
forbrenningsanlegg i Norge er tilnærmet fullt utnyttet i dag. Vi vil påpeke 
at betydelig forbrenningskapasitet kan frigjøres, gjennom økt satsing på 
kildesortering  og  resirkulering,  for  eksempel  i  Oslo.  Kapasiteten  til 
biogassproduksjon er økende (flere anlegg er under planlegging). Samtidig 
er kapasiteten i forhold til resirkulering av flere avfallsfraksjoner, som for 
eksempel  papir,  ikke  bestemt  av  nasjonale  forhold,  da  resirkuleringen 
foregår  utenfor  Norges  grenser.  Livssyklusanalyser  viser  for  øvrig  at 
resirkulert  materiale  som  går  til  erstatning  for  jomfruelig  råstoff  kan 
transporteres  svært  langt,  for  å  bli  resirkulert,  før  klimagass-  og 
energigevinsten går tapt.

Virkemiddelvurdering
SFTs  strategi  legger  opp  til  at  det  bygges  forbrenningsanlegg  i  mange 
kommuner  som  i  dag  har  deponering  som  sluttbehandlingsløsning  for 
avfallet. Samtidig er det godt kjent at tett befolkede kommuner med store 
forbrenningsanlegg er dårligst på kildesortering og resirkulering. Som SFT 
påpeker, velger for eksempel nesten alle kommuner med forbrenning å la 
det våtorganiske avfallet inngå i restavfallet (s. 17). 

Naturvernforbundet mener det er grunn til  å frykte at kommunene som 
etablerer  forbrenningsanlegg  vil  revurdere  eksisterende  ordninger  med 
kildesortering  og  resirkulering,  til  fordel  for  forbrenning  sammen  med 
restavfall. Dette kan hemme innføring av nye klidesorteringsordninger og 
føre til at etablerte ordninger, blant annet for energirikt avfall som papir og 
plast, blir avviklet. SFTs strategi vil med andre ord straffe kommuner som 
har satset på kildesortering og resirkulering for å redusere deponering og 
belønne kommuner som alt har forbrent avfall fremfor å resirkulere det. 
Norges Naturvernforbund savner derfor virkemidler som sørger for at den 
planlagte økningen i  forbrenning av nedbrytbart avfall  ikke medfører at 
avfall som bør resirkuleres blir brent, men som i stedet stimulerer til økt 
resirkulering  av  ulike  avfallstyper.  Vi  anser  at  de  nevnte 
produsentansvarsordningene vil være utilstrekkelige som motvekt, spesielt 
hvis  myndighetene  benytter  virkemidler  som  stimulerer  kraftig  til  økt 
forbrenningskapasitet.

SFT bør vurdere sin forbrenningsvennlige strategi opp mot utkastet til det 
kommende Bioavfalldirektivet/Kompostdirektivet,  hvis hensikt og innhold 
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SFT ser ut til å være godt orientert om (s.12). EU-kommisjonens forslaget 
om obligatorisk kildesortering av biologisk nedbrytbart avfall burde være 
selvskreven  på  SFTs  liste  over  mulige  virkemidler.  Det  samme  gjelder 
kommunal plikt til ta imot alt papir (ikke bare aviser).

Forbud mot deponering
Norges Naturvernforbund er redd forbudsalternativet, slik det er skissert, 
ikke  vil  fungere  i  praksis.  Som SFT  selv  påpeker,  kan  det  skape  uro  i 
markedet  og  tilpasninger  til  det  kommende  forbudet  som  innebærer 
dumping av priser for deponering. Det er hevdet at dette også har skjedd i 
Tyskland. Naturvernforbundet mener ytterligere virkemidler må tas i bruk 
for å hindre slike konsekvenser, dersom et deponeringsforbud innføres i 
2009. 

SFT hevder at et deponiforbud for nedbrytbart avfall trolig også vil føre til 
mindre  deponering  av  andre  fraksjoner  ”som  en  følge  av  at 
avfallssorteringen blir mer omfattende” (s. 23). Norges Naturvernforbund 
er, på grunnlag av SFTs rapport, ikke overbevist at det nødvendigvis blir 
mer  omfattende  avfallssortering  som  følge  av  den  foreslåtte 
strategipakken.  Vi  mener  dette  støttes  av  SFT  egne  vurdering:  ”Et 
deponiforbud  vil  tvinge  fram  en  oppbygging  av  alternativ 
behandlingskapasistet, i første rekke for energiutnyttelse av avfallet”. Som 
tidligere  nevnt,  mener  vi  det  er  en  reell  risiko  for  at  kildesortering  og 
resirkulering vil bli hemmet og utkonkurrert. Det er i denne sammenheng 
viktig også å være klar over at kildesortering kan være et svært viktig 
tiltak for økt innsamling av farlig avfall fra husholdninger. 

Sluttbehandlingsavgiften
Norges  Naturvernforbund  reagerer  på  at  SFT  hevder  den  utsatte 
omleggingen av sluttbehandlingsavgiften medfører ”en alvorlig forverring i 
vilkårene for energiutnyttelse av avfall” (s. 25). Etter det vi kjenner til, har 
det hele tiden vært meningen at omleggingen av sluttbehandlingsavgiften 
skulle være proveny-nøytral. Overgangen til en tilskuddsordningen skulle 
med andre ord ikke innebære større tilskudd en den differensieringen av 
avgiften (etter graden av energiutnyttelse) som anleggene i dag får. Rent 
økonomisk innebærer altså den utsatte omleggingen heller status quo enn 
en forverring av vilkårene for energiutnyttelse.

SFT  varsler  en  vurdering  av  om  en  justering  av  de  økonomiske 
virkemidlene kan forsere siste års utvikling, hvor avfallmengden til deponi 
har gått ned (om enn mer i andel enn i absolutte mengder) (s. 14).  Norge 
Naturvernforbund mener slike justeringer må vurderes svært nøye, og i et 
helhetlig  perspektiv,  før  de  settes  i  verk.  En  slik  vurdering  vil  måtte 
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omfatte mer enn bare ”energistimulieringselementer i forhold til resten av 
avgiftsordningen” for  sluttbehandling av avfall  (s.  25).   Først  og fremst 
frykter vi at offentlig støtte til energiproduksjon fra avfall vil utkonkurrere 
både resirkulering og alternative, mer bærekraftige, energikilder. Utenfor 
Norges  grenser,  regnes  blandet  avfall  som  regel  ikke  for  å  være  en 
fornybar  ressurs2.  SFT  bør  være  kjent  med  at  nettopp  dette  er  en  av 
grunnene  til  ESAs  motstand  mot  den  varslede  tilskuddsordningen  for 
energiproduksjon fra avfall.

Produsentansvar og avfallsplaner
Norges  Naturvernforbund  støtter  utvidet  bruk  av  produsentansvar  og 
avfallsplaner  i  byggesaker.  For  at  målsetningene innen  avfallspolitikken 
(inkludert Sem-erklæringen) skal kunne nås mener vi det vil være viktig å 
satse  på  økt  produsentansvar  med  ambisiøse  mål,  for  alt  papir, 
rivingsavfall, tekstiler og treemballasje (paller o.l.). Sistnevnte er for øvrig 
en del av det fornyede Emballasjedirektivet som EUs forlikskomité la fram i 
desember 2003.

Konklusjon
Norges  Naturvernforbund  mener  den  skisserte  strategien  ikke  gir 
grunnlag for å støtte innføringen av et deponiforbud for nedbrytbart 
avfall  i  2009.  Vi  mener  det  er  nødvendig  å  foreta  en  helhetlig 
konsekvensvurdering av den foreslåtte  virkemiddelbruken rettet  mot 
nedbrytbart  avfall.  Videre  mener  vi  innholdet  i  dagens  samlede 
virkemiddelpakke  for  avfallshåndtering  må  evalueres.  Dette  for  å 
unngå  sprikende  virkemiddelbruk  og  i  stedet  sikre  en  miljø-  og 
ressursriktig  avfallshåndtering,  preget  av  langsiktighet  og 
forutsigbarhet.

Vi håper vår uttalelse vil være til hjelp i SFTs videre arbeid med en 
helhetlig strategi for nedbrytbart avfall, og vi står gjerne til disposisjon for 
ytterligere innspill. 

Vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

2 EUs definisjone av fornybare energikilder:
Renewable energy sources: renewable non-fossil energy sources, viz. wind energy, 
solar energy, geothermal energy, wave energy, tidal energy, hydroelectric installations 
with a capacity below 10 MW and biomass, where biomass is defined as products from 
agriculture and forestry, vegetable waste from agriculture, forestry and the food 
production industry, and untreated wood waste and cork waste.
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Tore Killingland Marte O. Kittilsen
Generalsekretær Rådgiver
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