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MYNDIGHETENES ROLLE I 
DEN SIRKULÆRE 

ØKONOMIEN – HVA GJØR 
FYLKESMANNEN? 

Stavanger 07.09.2017 
 
 
Marit Sundsvik Bendixen 
ass. fylkesmiljøvernsjef 
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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 er dessuten et viktig 
bindeledd mellom kommunene og 
sentrale myndigheter. 

Vi tar vare på Rogaland ved å leggje 
til rette for utvikling og medverke til å 
samordne statleg verksemd i fylket.  
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www.fylkesmannen.no/Rogaland	  
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Myndighetsstruktur 
Departementet ->  
Direktoratet –>  
Fylkesmann –>  
Kommune 
 

•  Departement/direktorat 
gir oppdrag og veileder 
Fylkesmannen 

 
•  Fylkesmannen fører tilsyn 

og veileder kommunene 
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Lineær økonomi 
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Sirkulær økonomi 
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En giftfri sirkulær økonomi 
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Fase ut farlige stoffer fra produkter 
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Avfallspolitikkens rolle i sirkulær 
økonomi 
•  Vektlegger 

avfallsforebygging, økt 
ombruk og 
materialgjenvinning 

•  Har en samlet plaststrategi for 
å hindre plastforsøpling 
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Norge og EØS 
•  Europakommisjonens politikkpakke om sirkulær 

økonomi ble lagt fram i desember 2015, revidert 
versjon presentert januar 2017 

•  Formalisering og operasjonalisering av 
avfallshierarkiets prinsipper 

•  Før – avfall et problem 
•  Nå – avfall en ressurs 
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Grønn konkurransekraft 
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Avfall   
•  Produser minst mulig avfall 

•  Reduser matsvinnet – halvering mot 2030 
…også for tekstiler 

•  50% av husholdningsavfallet og lignende avfall 
fra næringslivet skal gjenvinnes som materialer 
 
Bindende mål for Norge 
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Hva må gjøres for å nå målet? 
  
Det kommer krav til utsortering og 
materialgjenvinning av plast og matavfall 
Da er Fylkesmannen på banen og følger opp 
nasjonale krav 
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Økt gjenvinning av bygge- og 
riveavfall 
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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  

•  Sikre trygge verdikjeder og økt tillit til 
sekundære råvarer 
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Mindre avfall til deponi 
•  Forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall 
•  Redusert antall aktive deponi 
•  Økt forbrenningskapasitet med energiutnytting 
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Tilsyn  
•  Tillatelser 
•  Bygge- og rivningssaker – avfallshåndtering 

•  Veileder kommunen i rivesaker 
•  Dersom avfall (betong, jord, rivningsavfall) er 

deponert på feil sted, kreve retting eller grundig 
dokumentasjon på konsekvensene 
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Tillit skapes gjennom økt kunnskap og 
regelmessig kontroll 

•  Aktører i gjenvinningskjeden må ha kompetanse 
 
•  Kontroll med innkommen vare 
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Bygge og rivesaker 
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Dette er dårlig praksis 
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Noen som passer for meg? 
 
500 millioner tonn finkornet sand søker 
partner. Noe plaget av nikkel og krom, 
ellers stabil. 
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TAKK FOR MEG 


