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KOMMISJONSBESLUTNING

2019/EØS/13/62

av 18. november 2011
om fastsettelse av regler og beregningsmetoder for å kontrollere om målene fastsatt i artikkel 11
nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF oppfylles
[meddelt under nummer K(2011) 8165]
(2011/753/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

regelverk, bør det tas hensyn til slikt avfall i kontrollen
av om målene fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i direktiv
2008/98/EF oppfylles.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/
98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av
visse direktiver(1), særlig artikkel 11 nr. 3, og

6)

Dersom det treffes tiltak for å styrke målene eller det
fastsettes mål for andre avfallsstrømmer, kan det være
nødvendig å foreta en ny gjennomgåelse av denne
beslutning.

7)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 i direktiv
2008/98/EF —

ut fra følgende betraktninger:
1)

For å sikre en effektiv gjennomføring av målene fastsatt
i artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2008/98/EF bør reglene for
anvendelse av disse målene defineres.

2)

Det bør også fastsettes metoder for å beregne andelen
kommunalt avfall og avfall fra bygge- og rivingsarbeid
som forberedes til ombruk, gjenvinnes eller materialutnyttes, for å kontrollere og overvåke om målene
fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2008/98/EF oppfylles.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

3)

4)

5)

Ved artikkel 11 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/98/EF
gis medlemsstatene en viss fleksibilitet med hensyn til
de kommunale avfallsstrømmene som omfattes av
målene. Det er imidlertid nødvendig å definere ulike
alternativer for medlemsstatene, for å tydeliggjøre
hvordan kontrollen av om målene oppfylles skal
gjennomføres i praksis.
For å unngå en ekstra administrativ byrde bør opplysninger om avfallsstatistikk som rapporteres i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/
2002 av 25. november 2002 om avfallsstatistikk( 2),
brukes i størst mulig grad for å kontrollere om målene
fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2008/98/EF oppfylles.
Dersom avfall eksporteres fra Unionen og det foreligger
pålitelig dokumentasjon om at forberedelsen til ombruk,
gjenvinningen eller materialutnyttingen har funnet sted
under samme vilkår som de som er fastsatt i Unionens

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 25.11.2011,
s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 240/2014 av
24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX
(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52
av 3.9.2015, s. 46.
(1) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3.
(2) EFT L 332 av 9.12.2002, s. 1.

Artikkel 1
Definisjoner
I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 3 i direktiv
2008/98/EF menes i denne beslutning med:
1) «husholdningsavfall» avfall som genereres av husholdninger,
2) «lignende avfall» avfall som i type og sammensetning kan
sammenlignes med husholdningsavfall, unntatt produksjons-, landbruks- og skogbruksavfall,
3) «kommunalt avfall» husholdningsavfall og lignende avfall,
4) «avfall fra bygge- og rivingsarbeid» avfall som omfattes av
avfallskodene i kapittel 17 i vedlegget til kommisjonsvedtak 2000/532/EF(3), unntatt farlig avfall og naturlig forekommende materiale som definert i kategori 17 05 04,
5) «materialutnytting» alle former for utnytting unntatt energiutnytting og bearbeiding til materialer som skal benyttes
som drivstoff,
6) «utfylling» en gjenvinningsform der egnet avfall brukes til
landgjenvinning i utgravde områder eller til ingeniørarbeid
ved landskapsplanlegging, og der avfallet erstatter materialer
som ikke er avfall.
(3) EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3.
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Artikkel 2

Artikkel 3

Generelle krav

Kommunalt avfall

Med henblikk på å kontrollere om målene fastsatt i artikkel 11
nr. 2 i direktiv 2008/98/EF oppfylles, får følgende regler
anvendelse:

1. For å kontrollere om målene for kommunalt avfall fastsatt
i artikkel 11 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/98/EF oppfylles,
skal medlemsstatene anvende målet på ett av følgende:

1) Medlemsstatene skal kontrollere om målene fastsatt i
artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2008/98/EF oppfylles, ved å
beregne vekten av avfallsstrømmene som genereres og
avfallsstrømmene som forberedes til ombruk, gjenvinnes
eller har gjennomgått annen materialutnytting i ett
kalenderår.
2) Vekten av avfall som forberedes til ombruk, gjenvinnes
eller materialutnyttes, skal bestemmes ved å beregne
mengden avfall som brukes i forberedelsen til ombruk, i
den endelige gjenvinningen eller i en annen endelig
materialutnyttingsprosess. En forberedende prosess før
avfallet sendes til gjenvinning eller sluttbehandling, utgjør
ikke en endelig gjenvinning eller en annen type endelig
materialutnytting. Dersom avfall samles inn separat eller
produkter fra et sorteringsanlegg sendes til gjenvinning
eller annen type materialutnytting uten betydelige tap, kan
avfallet anses som vekten av avfallet som forberedes til
ombruk, gjenvinnes eller har gjennomgått annen materialutnytting.
3) Mengden avfall som forberedes til ombruk, skal tas med i
mengden gjenvunnet avfall, og skal ikke rapporteres
separat.
4) Dersom avfall sendes til forberedelse til ombruk, gjenvinning eller annen materialutnytting i en annen medlemsstat, regnes det bare med i målene for medlemsstaten der
det er samlet inn.
5) Dersom avfall eksporteres fra Unionen med sikte på
forberedelse til ombruk, gjenvinning eller annen materialutnytting, regnes det bare som forberedt til ombruk, gjenvunnet eller for å ha gjennomgått annen materialutnytting
dersom det foreligger pålitelig dokumentasjon som viser at
oversendingen er i samsvar med bestemmelsene i
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/
2006(1), særlig artikkel 49 nr. 2.
6) Dersom beregningen av målet anvendes på aerob eller
anaerob behandling av biologisk nedbrytbart avfall, kan
mengden avfall som gjennomgår slik aerob eller anaerob
behandling, regnes som gjenvunnet dersom behandlingen
genererer kompost eller råtnerester som, etter en eventuell
nødvendig ny bearbeiding, brukes som et gjenvunnet
produkt, materiale eller stoff til spredning på jordbunnen
med positive virkninger for landbruk eller miljø.
(1) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1.

a) forberedelse til ombruk og gjenvinning av papir, metall,
plast og glass fra husholdningsavfall,
b) forberedelse til ombruk og gjenvinning av papir, metall,
plast og glass fra husholdningsavfall og andre enkelttyper
av husholdningsavfall eller lignende avfall fra andre kilder,
c) forberedelse til ombruk og gjenvinning av husholdningsavfall,
d) forberedelse til ombruk og gjenvinning av kommunalt
avfall.
2. Målet får anvendelse på den samlede mengden avfall i
avfallsstrømmene i det alternativet medlemsstaten har valgt i
henhold til nr. 1 i denne artikkel.
3. Medlemsstatene skal anvende den beregningsmetoden
fastsatt i vedlegg I til denne beslutning som tilsvarer det
alternativet medlemsstaten har valgt i henhold til nr. 1.
4. Medlemsstatenes gjennomføringsrapporter om kommunalt
avfall skal oppfylle de særlige kravene som er fastsatt i vedlegg
I og II.
5. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvilket
alternativ som er valgt i henhold til nr. 1 i denne artikkel, i den
første gjennomføringsrapporten omhandlet i artikkel 37 nr. 1 i
direktiv 2008/98/EF.
6. En medlemsstat kan endre alternativet fram til framlegging av gjennomføringsrapporten for år 2020, forutsatt at
den kan sikre at opplysningene som rapporteres, er konsekvente.
Artikkel 4
Avfall fra bygge- og rivingsarbeid
1. Ved beregning av målet fastsatt i artikkel 11 nr. 2 bokstav
b) i direktiv 2008/98/EF med hensyn til avfall fra bygge- og
rivingsarbeid skal medlemsstatene anvende beregningsmetoden
fastsatt i vedlegg III til denne beslutning.
2. Medlemsstatenes gjennomføringsrapporter om avfall fra
bygge- og rivingsarbeid skal oppfylle de særlige kravene i
vedlegg III.
3. Mengden avfall som brukes til utfylling, skal rapporteres
separat fra mengden avfall som forberedes til ombruk eller
gjenvinnes eller brukes til annen materialutnytting. Bearbeiding
av avfall til materiale som skal benyttes til utfylling, skal også
rapporteres som utfylling.
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4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen de opplysninger og metadata som kreves i henhold til denne beslutning, i
elektronisk format gjennom standarden for utveksling av
opplysninger utarbeidet av Eurostat.

Medlemsstatenes rapportering
1. Medlemsstatene skal rapportere til Kommisjonen om
utviklingen med hensyn til oppfyllelse av målene fastsatt i
artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2008/98/EF gjennom gjennomføringsrapporten omhandlet i artikkel 37 i nevnte forordning.

Artikkel 6
Adressater

2. Medlemsstatenes gjennomføringsrapporter skal inneholde
opplysninger om statusen for forberedelsen til ombruk, gjenvinning og materialutnytting av de enkelte avfallsstrømmene
for hvert år i den treårige rapporteringsperioden, eller for årene
i rapporteringsperiodene som er fastsatt i avsnitt 5 i vedlegg I til
forordning (EF) nr. 2150/2002.

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. november 2011.
3. I gjennomføringsrapporten for år 2020 skal medlemsstatene dokumentere at de oppfyller målene fastsatt i artikkel 11
nr. 2 i direktiv 2008/98/EF for mengdene av de ulike avfallsstrømmene som genereres og gjenvinnes eller materialutnyttes i
år 2020.

For Kommisjonen
Janez POTOČNIK

Medlem av Kommisjonen
_____

METODER FOR BEREGNING AV MÅLET FOR KOMMUNALT AVFALL I HENHOLD TIL ARTIKKEL 3 NR. 3 I DENNE BESLUTNING
Alternativ omhandlet i
artikkel 3 nr. 1 i denne
beslutning

Beregningsmetode

Særlige krav til medlemsstatenes gjennomføringsrapporter

Medlemsstatene skal anvende nasjonale opplysninger. Opplysninger fra andre avfallsrapporteringsforpliktelser kan anvendes og tilpasses nasjonale forhold. Sammen med opplysningene skal medlemsstatene oversende en rapport som redegjør for hvordan de genererte og
gjenvunne mengdene er blitt beregnet, og hvordan disse mengdene er knyttet til opplysningene
om husholdningsavfall som skal rapporteres i henhold til forordning (EF) nr. 2150/2002.

Forberedelse til
Beregningsmetode 2
ombruk og gjenGjenvinningsgrad for husholdningsavfall og lignende avfall i % =
vinning av papir,
metall, plast og glass
Gjenvunnet mengde papir-, metall-, plast-, glassavfall og andre enkelttyper av
fra husholdningsavfall
avfallsstrømmer fra husholdninger eller lignende avfallsstrømmer
og andre enkelttyper
Samlet generert mengde papir-, metall-, plast-, glassavfall og andre enkelttyper av
av husholdningsavfall
avfallsstrømmer fra husholdninger eller lignende
eller lignende avfall

Medlemsstatene skal anvende nasjonale opplysninger. Opplysninger fra andre avfallsrapporteringsforpliktelser kan anvendes og tilpasses nasjonale forhold. Sammen med opplysningene skal medlemsstatene oversende en rapport som redegjør for hvilke materialer som
omfattes og hvilken virksomhet de stammer fra, ved å merke av i relevante felter i tabellen i
vedlegg II til denne beslutning, og hvordan de genererte og gjenvunne mengdene er blitt
beregnet. Dersom en medlemsstat tar med hjemmekompostert avfall i beregningen, skal den
redegjøre for hvordan de genererte og gjenvunne mengdene er blitt beregnet.

Forberedelse til
ombruk og gjenvinning av
husholdningsavfall

Medlemsstatene skal anvende nasjonale opplysninger for å rapportere om gjenvunnet mengde
husholdningsavfall. Sammen med opplysningene skal de oversende en rapport som redegjør for
hvilke materialer som omfattes, ved å merke av i relevante felter i tabellen i vedlegg II til denne
beslutning, og for hvordan de gjenvunne mengdene er blitt beregnet.

Gjenvinningsgrad for husholdningsavfall i % =
Gjenvunnet mengde husholdningsavfall
Samlet mengde husholdningsavfall unntatt visse kategorier av avfall

I rapporten skal det også redegjøres for hvordan disse mengdene er knyttet til opplysningene
om husholdningsavfall og annen økonomisk virksomhet som skal rapporteres i henhold til
forordning (EF) nr. 2150/2002.
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Forberedelse til
Beregningsmetode 1
ombruk og gjenGjenvinningsgrad for papir, metall, plast og glass fra husholdningsavfall i % =
vinning av papir,
metall, plast og glass
Gjenvunnet mengde papir, metall, plast og glass fra husholdningsavfall
fra husholdningsavfall
Samlet generert mengde papir, metall, plast og glass fra husholdningsavfall

Beregningsmetode 3
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VEDLEGG I

I rapporten skal det også redegjøres for hvordan disse mengdene er knyttet til opplysningene
om husholdningsavfall og annen økonomisk virksomhet som skal rapporteres i henhold til
forordning (EF) nr. 2150/2002.
De samlede mengdene husholdningsavfall skal stamme fra opplysningene som skal rapporteres
i henhold til avsnitt 8 nr. 1.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2150/2002.
Avfall med følgende avfallskoder skal ikke tas med i beregningen:
08.1. – Kasserte kjøretøyer
11–13 – Slam og mineralsk avfall
Medlemsstatene skal anvende de statistiske opplysningene om kommunalt avfall som
rapporteres årlig til Kommisjonen (Eurostat).
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Forberedelse til
Beregningsmetode 4
ombruk og gjenGjenvinning av kommunalt avfall i % =
vinning av kommunalt
avfall
Gjenvunnet kommunalt avfall
Generert kommunalt avfall
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VEDLEGG II

KOMMUNALT AVFALL OG RELEVANTE KILDER FOR BEREGNINGSMETODE 1, 2 OG 3 I VEDLEGG I
Generert av
Husholdning
Avfallsmateriale

Offentlige områder

Andre
(angis nærmere)

Metaller

20 01 40, 15 01 04

Plast

20 01 39, 15 01 02

Glass

20 01 02, 15 01 07

Biologisk nedbrytbart kjøkken- og
kantineavfall

20 01 08
Angi om hjemmekompostert avfall er tatt med:
20 02 01
Angi om hjemmekompostert avfall er tatt med:

Hage- og parkavfall som ikke er
biologisk nedbrytbart

20 02 02, 20 02 03

Treverk

20 01 38, 15 01 03

Tekstiler

20 01 10, 20 01 11, 15 01 09

Batterier

20 01 34, 20 01 33*

Kassert utstyr

20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36

Annet kommunalt avfall

20 03 01, 20 03 02, 20 03 07, 15 01 06
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Kommunalt avfall som ikke er
nevnt over (angis nærmere)

Restauranter, kantiner

Avfallskode i samsvar med vedtak 2000/532/EF

Papir og papp

Biologisk nedbrytbart hage- og
parkavfall

Små foretak

METODER FOR BEREGNING AV MÅLET FOR AVFALL FRA BYGGE- OG RIVINGSARBEID OMHANDLET I ARTIKKEL 4 NR. 1 I DENNE BESLUTNING
Beregningsmetode

Gjenvinningsgrad for avfall fra bygge- og rivingsarbeid i % =

Nr. 13/688

VEDLEGG III

Særlige krav til medlemsstatenes gjennomføringsrapporter

1) Rapportering av mengden materialutnyttet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (formelens teller) skal bare omfatte
følgende koder i vedlegget til vedtak 2000/532/EF:
Liste over avfall, kapittel 17 – Avfall fra bygge- og rivingsarbeid:

Samlet generert mengde avfall fra bygge- og rivingsarbeid

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,
17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04
Liste over avfall, underkapittel 19 12 – Avfall fra mekanisk behandling av avfall (for eksempel sortering, knusing,
komprimering, pelletering) dersom det genereres ved behandling av avfall fra bygge- og rivingsarbeid:
19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09
Medlemsstatene skal, i en rapport som sendes inn sammen med opplysningene, redegjøre for hvordan den unngår
dobbelttelling av avfall.
2) Generering av avfall fra bygge- og rivingsarbeid skal rapporteres i samsvar med forordning (EF) nr. 2150/2002
(formelens nevner), og skal omfatte
a) avfall som genereres i henhold til avsnitt F i NACE Rev. 2 som nevnt i avsnitt 8 nr. 17 i vedlegg I til nevnte
forordning, og som omfatter følgende avfallskoder som definert i avsnitt 2 i vedlegg I til nevnte forordning:
06.1. – Jernholdig metallavfall
06.2. – Ikke-jernholdig metallavfall
06.3. – Blandet metallavfall
07.1. – Glassavfall
07.4. – Plast
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Materialutnyttet mengde avfall fra bygge- og rivingsarbeid

07.5. – Treverk
b) samlet mengde i avfallskategorien (all økonomisk virksomhet):
— Mineralholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid
som definert i vedlegg III til nevnte forordning.
3) Medlemsstatene kan alternativt rapportere om gjenvinning og materialutnytting av avfall fra bygge- og rivingsarbeid
på grunnlag av egne rapporteringssystemer. Da skal de sammen med opplysningene oversende en rapport som
redegjør for hvilke materialer som omfattes, og hvordan opplysningene er knyttet til opplysningene om avfall fra
bygge- og rivingsarbeid som skal rapporteres i henhold til forordning (EF) nr. 2150/2002. Dersom opplysningene fra
medlemsstatens rapporteringssystem er mer nøyaktige enn opplysningene som framlegges i samsvar med nevnte
forordning, skal vurderingen av om målene oppfylles foretas på grunnlag av opplysningene fra medlemsstatens
rapporteringssystem.
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