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Fylkesmannen er statens representant i fylket og har 

ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra 

Stortinget og regjeringen. 

Fylkesmannen skal holde Regjeringen og 

sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i 

fylket og fremme forslag til løsning av oppgaver i den 

utstrekning fylkesmannen finner det nødvendig eller 

formålstjenlig

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/statsforvaltning/fylkesmenn/fylkesmann

sinstruksen.pdf
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Fylkesmannens rolle
• Vi gir tillatelse etter forurensningsloven til 

avfallsanlegg og fører tilsyn med at vilkår 

overholdes

• Fører tilsyn med delegerte forskrifter 



4

…i den sirkulære økonomien?

Bidra til trygge verdikjeder og økt tillit til 

sekundære råvarer
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Milepæler/status avfallsområdet  2017

Finansiell garanti på plass til mottak og 

mellomlagring av farlig avfall med aktiv tillatelse 

Bedre og mer spesifiserte tillatelser, tilpasset 

omfanget av virksomheten
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Milepæler/status avfallsområdet  2017

-Avfallsplaner på plass for de fleste havner 

(alle ISPS-havner)

-Mangler en del kommunale havner
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Arbeid på avfallsområdet i 2018
• Panteordning båter og «flere typer kjøretøy»

• Landsdekkende tilsynsaksjon mottak og 

mellomlagring farlig avfall

• Tilsyn pukkverk, inkludert returbetong
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..mer arbeid avfall på avfallsområdet i 

2018

• Oppfølging/revisjon av tre deponitillatelser, starter 

med Svaaheia AS

• Tillatelse behandlingsanlegg forurenset masse

• Utvider tillatelse Forus forbrenningsanlegg til flere 

typer smittefarlig avfall, fremmede plantearter
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Avventer

-Landsdekkende aksjon grunnforurensning 

(kommunetilsyn)

-Aksjon EE-avfall i (noen få) utvalgte fylker

-Aksjon smittefarlig avfall fra sykehus, lab
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Avventer

• Bidra med faglig bistand til Rogaland 

fylkeskommune med oppfølging regionalplan 

massehåndtering

• FMs oppfølging av strategi avfallsreduksjon 

(industrikonsesjoner)
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Avventer føringer utslipp av PFOS
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Gjennomgående tema 2018: 

Marin forsøpling

Foto: Miljødirektoratet



13

Samling for Fylkesmennene 

20.-22. mars

-Miljøgifter og 2020-mål

-Marin forsøpling

-Håndtering av rene og forurensede masser
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.. tre dager til ende..

• Forbrenning av trevirke

• Forbrenning av farlig avfall

• Avfallsplan i havner

• Utfyllinger og plast

• Veiledning asfaltverk
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Status nasjonal avfallspolitikk 

https://www.regjeringen.no/contentassets/27128ced39e74b0ba12

13a09522de084/t-1531_web.pdf
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Avfallsforebygging
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Grønn konkurransekraft
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Avfallsforebygging

-Emballasjeforeningen:

«Verdikjedesamarbeid»

-Avfallsbransjen: 

«Produsentansvar»



21



22

Circular economy

package

Handlingsplan
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Februar 2018

• Plaststrategi

• Gjenvinning og «Chemicals of consern»

• Rammeverk for måling av sirkularitet

• Revisjon av direktiv for skipsavfall

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/plaststrategi-og-sirkular-okonomi-eu-kommisjonens-nye-mini-pakke/id2586954/?q=sirkulær økonomi
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En giftfri sirkulær 

økonomi
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Regionalt behov for indikatorer…
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…fordi vi skal ha økt 

gjenvinning av bygge- og  

riveavfall innen 2020
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Innspill til mdir i mars? 

Tone Ankarstrand

fmrotot@fylkesmannen.no


