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Når kommer 1 lader til alt?

• Innen 2024 – håper parlamentet (vedtak

2022)

• Hvorfor? 11 000 tonn årlig EE-Avfall fra

kastede og ubrukte mobilladere – tror

dette vil spare 1000 tonn/år

• Bare 2 av 3 ladere blir brukt

• Forbrukere sparer 250 millioner Euro pr 

år i kjøp av  unødvendige ladere

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20211008STO14517/a-common-charger-better-for-consumers-and-the-environment


Right to repair
• Åpen høring november 2021 –

vedtak 3. kvartal 2022

• 2-års-garanti

• Forbedre innsamling og 
behandling av EE-avfall

• Sustainable products initiative og 
Product Environmental Footprint



Batteristrategien

Ikke nok investering i 
utvikling og produksjon. 

Her må regelverk tilpasses. 
Like konkurransevilkår.

Mangler kretsløp og resirk-
markeder. Kamp om 

råmaterialer. Regelverk 
henger ikke med på 
teknologiutvikling.

Ikke dekket av lovverk: 
farlig innhold, hvor 

kommer råvarene fra og 
hvordan påvirkes miljøet.

3 problemer må fikses:

For tiden i parlamentet – var frist 21.10. for å levere innspill. Forventet 
vedtak i januar 2022

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4b5d88a6-3ad8-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF


Kjemikalier – farlig avfall

• Emballasjedirektivet

• Unngå farlige substanser

• Separat sortering fra 2025

• På høring: fyrverkeri

• Arbeidsliv: Asbest

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018L0852


Hva er EU 

opptatt av?
• FNs bærekraftsmål, Parisavtalen

• Klimanøytralitet

• EUs grønne giv: biodiversitet, 
digitalisering, miljøgifter, finansiering og 
mye mer

• Handlingsplan for sirkulær økonomi: 
regelverk, verktøy, veiledere



Handlingsplanen for 
sirkulær økonomi

• Bærekraftige produkter

• Forbrukerrettigheter

• Særlige sektorer som bruker store 

ressurser og der potensialet er stort 

(EE/IKT, batterier, kjøretøy, emballasje, plast, 

tekstiler, bygg/anlegg, mat, vann og 

næringsstoffer)

• Mindre avfall

• Arbeidsplasser

• Skal funke både lokalt, regionalt og globalt

https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en


Dette betyr for innsamling:

Legge til rette for at mer avfall kan gå tilbake i kretsløpet.

Samle inn så produkter ikke blir avfall.

Samarbeide for ombruk og reparasjon.

Plass på anlegg og i innsamling.






