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EU-kommisjonen, 2015

• Ny politikk for sirkulær økonomi vedtatt:
• Revisjon av lovverk for avfall, 

innbefattet elektronisk avfall og emballasje
• Første to satsingsområder: 

Plast og kritiske råstoffer
• Krav til økodesign, energimerking, 

produktdesign, tilgang på reservedeler
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Økodesign, lovgivning og standarder

• Rammedirektivet for økodesign
−Definerer overordnede mål og rammer, f.eks. CE-merking
−Inneholder ikke detaljerte krav eller grenseverdier

• Økodesignforskriften
−Gir detaljerte krav og grenseverdier
−Beskriver ikke hvordan grenseverdier etterprøves

• Harmoniserte standarder
−Definerer hvordan man måler og etterprøver iht. grenseverdier
−Inneholder ikke lovkrav
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Økodesign

• Tradisjonelt fokusert på energi-
effektivitet og energimerking

• Utvidelse: Materialeffektivitet

• Mål:
• Utvide produkters levetid
• Komponenter skal kunne gjenbrukes, 

materialer resirkuleres
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Prioriterte sektorer innenfor EØS-området 

• Bygg og anlegg
• Plast
• (Biomasse og bio-baserte produkter)
• Matavfall
• Kritiske råstoffer
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Tre typer standarder

• Målings- og overvåkingsmetoder
• Horisontale standarder for materialeffektivitet
• Produktspesifikke standarder

• En gruppe er etablert: JTG 10
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Foreløpige prosjekter (stikkord)

• Termer og definisjoner, sirkulær økonomi
• Bruk av materialeffektivitetsstandarder
• E-produkters levetid
• Mulighet for reparasjon, gjenbruk og oppgradering
• E-produkters mulighet for refabrikasjon
• Andel gjenbrukte komponenter
• Resirkulering og gjenvinning(sgrad)
• Andel resirkulerte materialer
• Deklarering av bruk av kritiske råstoffer
• Informasjon om materialeffektivitet

•
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Sirkulær økonomi og beskyttelse av miljøet

(Mikro)forurensning
Klimapåvirkning
Klimatilpasning
Ressursutnyttelse
Biologisk mangfold
Økosystemer

Rødlistearter m/habitat
Svartlistearter

Støy, vibrasjoner, stråling
Natur og estetikk
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ISO/TC 323 Sirkulær økonomi, innhold

• Standarder for sirkulær økonomi
Krav, rammeverk, veiledninger og hjelperedskap…

…for implementering av sirkulære økonomiprosjekter…

…til bruk i alle typer virksomheter.

Komplementær til arbeid i…

…ISO 14000-serien og standard for bærekraftige innkjøp.
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Foreslåtte temaer, konkretiseringer

• Ledelsessystemer, prinsipper, rammeverk, retningslinjer og terminologi
• Retningslinjer for implementering
• Hjelperedskaper
• Retningslinjer for ulike deldisipliner under sirkulær økonomi
• Illustrerende eksempler på sirkulær økonomi-prosjekter…

• …til støtte for
• Bærekraftige innkjøp
• Økodesign
• Industriell symbiose
• Funksjonell økonomi
• Ansvarsbevisst forbruk
• Utvidelse av produkters levetid
• Effektivisering av avhending og ivaretakelse av materialer
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ISO/TC 323, organisering

• 25 P-medlemmer
• 12 O-medlemmer
• Frankrike 
− Ledelse
− Sekretariat 

• 1. møte i Paris i mai 2019
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Norsk speilkomité

• Norsk speilkomité vil nok bli etablert
• Trolig over 20 norske eksperter
• I nær samarbeid med speilkomité for miljøledelse
• Etablering tidlig i 2019

• Ønske med både eksperter som deltar
−Nasjonalt 
− Internasjonalt
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