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for Produkt og Affaldsgruppen (PA-gruppen) 2006 

 

1 Sammenfatning af arbejdsprogrammet 

Året 2005 var det första i en ny miljöhandlingsprogramsperiod. I koppling till detta har 
PA-gruppen under året reviderat sitt arbetssätt, härunder undergruppstrukturen. Syftet 
med revideringen var att skärpa gruppens fokus m.h.t. Miljöhandlingsprogrammet 
(MHP). Gruppen har genomgått programmets målsättningar och övervägat hur dessa 
kunde förankras i undergrupper. Som resultat har antal undergrupper minskats från 13 
till 7, vilket möjliggör en mer fokuserat insats på de områden som prioriteras i MHP. 
Detta kommer att medföra att i år 2006 och framöver kommer PA-gruppen att styra 
undergruppernas arbete mer centralt än förrut. Ett nästa steg i organiseringen blir att ta 
fram en 3-årig handlingsplan som sätter ramen för gruppens konkreta aktiviteter hela 
MHP-perioden. Denna kommer att föreligga i slutet av år 2005 och skickas in till ÄK-M. 
 
Den nordiska Strategin för hållbar utveckling (HU-strategin) framhäver miljöstyrning, 
allmänhetens deltagande och lokal Agenda 21 som viktiga insatsområden. Under 2006 
kommer PA-gruppen att ta tag i detta, bl.a. genom fortsatt arbete kring miljöstyrning i 
små företag, samt nya satsningar kring avfalls- och avloppsbehandling i småsamfund. 
 
PA-gruppen kommer fortsatt att prioritera området organisk avfall. Härunder planeras 
det ett projekt omkring definitioner av avfall m.m., vilket förväntas att bli ett viktigt 
inspel till EU-diskussionen under avfallsramdirektivet. 
 
I år 2006 kommer PA-gruppen att arbeta intensivt med inspel till revidering av BREF-
dokument 1  på områden var de nordiska länderna går i spetsen, härunder i 
pappirsindustrin och omkring ”Non-ferrous metals”. 
 
Före utgången av 2005 planerar PA-gruppen att igångsätta ett särskilt innovativt arbete 
för att utveckla en nordisk vägledning för cost-benefit analyser (CBA) av management av 
avfall och resurser. 
 
Under år 2006 kommer PA-gruppens informationsaktivitet att vara som vanligt, bl.a. i 
form av publicering av relevanta resultat i TemaNord-rapporter. I tillägg planerar 
gruppen att uprätta en ny websida kring deponeringsfrågor. 

2 Opfyldelse af MHP’s mål, aktiviteter og forventet resultat 

PA-gruppens arbete tar utgångspunkt i MHP 2005-2008. Där ansvarar gruppen främst för 
uppföljning av tema IV, d.v.s. ”Bæredygtig produktion og konsumption”, härunder 
delmål 4.2 om renare produkter og avfall. Flera av gruppens planerade aktiviteter under 
år 2006 syftar direkte till att uppfylla enskilda mål i MHP. 
 
Enligt MHP kommer man, för att reducera avfallsmängderna i havet, att ”arbejde for at 
kortlægge tiltag for skibsaffald, inklusive incitamenter for indlevering af affald i havne”.2 
PA-gruppen förbereder redan ett projekt för att följa upp på detta med syfte att utarbeta 

                                                 
1 ”BAT reference documents” 
2 MHP Aktivitet 4.1.15 
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en vägledning för avfallsbehandlingsplaner i hamnar i småsamfund. Arbetet planeras 
igångsatt före utgången av 2005. 
 
Enligt MHP är ”viden om udslipsstandarder og rene og mere ressourceeffektive 
teknologier samt videreudvikling og information om miljøledelsessystemer ... vigtige 
nordiske opgaver”.3 PA-gruppens arbete med BAT4-dokument och inspel till revidering av 
BREF’er tar utgångspunkt i detta. Samma gäller det arbete som kommer att igångsättas 
under 2005 och fortsättas i 2006 omkring miljöstyrning i småföretag. 
 
Enligt MHP ska ”samarbejdet mellem nordiske overvågningsmyndigheder af 
grænseoverskridende affaldstransporter ... videreføres.5 PA-gruppen planerar att stå för 
ett seminarium om avfallstransporter under år 2006 för att bidra till detta. 
 
Enligt MHP läggs det vikt på att ”brugerne, beslutningstagerne og producenterne får 
større miljøkompetence og adgang til miljørelateret information om varernes indhold, 
miljøpåvirkning og anvendelse”.6 Detta ligger främst innanför NMRIPP-gruppens område, 
men PA-gruppen planerar också initiativ för att följa upp på detta genom att se på 
miljöinformation i produktkedjan utifrån exempel på vällyckade tilltag och identifiering av 
de viktigsta miljöeffekterna. Ett annat planerat projekt om optimal livstid av produkter 
syftar till att följa upp på MHP’s mål om ”at arbejde for at forebygge og mindske 
produktionens og forbrugets negative påvirkning af miljøet samt bidrage til effektiv 
anvendelse af naturressourcerne gennem hele deres livscyklus”. 

3 Gruppens konkrete aktiviteter som skal forelægges EK-M og 
MR-M 

PA-gruppen anser att ÄK-M/MR-M kommer i ökat grad att be arbetsgrupperna att göra 
insats på vissa områden. Gruppen har förberett för detta, bl.a. genom att definiera sin 
roll som mer styrande överför undergrupperna. Som en led i tillpassning av gruppens 
arbete till det nya MHP har gruppen i ett internt notat definierat de punkter i MHP samt i 
HU-strategin som gruppen borde följa upp på. Under hösten 2005 kommer detta notat 
att utvecklas för att innehålla även en 3-årig handlingsplan som sätter ramen för 
gruppens konkreta aktiviteter hela MHP-perioden. Denna plan kommer att skickas in till 
ÄK-M. 

4 Gruppens konkrete indspil til internationale forhandlinger 

Flera av PA-gruppens planerade projekt och aktiviteter under år 2006 kommer att 
användas vid internationella förhandlingar och möten. Gruppen lägger allt mer vikt på att 
följa upp på internationella initiativer och samordna nordisk indsats i forhold til EU/EØS 
arbete med strategier och direktiv, både vad gäller förberedning och implementering. 
 
Resultat från projekten ”Optimal livstid av produkter” och ”Miljöinformation i 
produktkedjan – Exempel på vällyckade tilltag” kommer att användas i arbetet inom EU’s 
”Working Group on Product Information Needs”. I det sista ingår en sammanfattning av 
vilken information har efterfrågats, vilken information har givits samt vilka är de viktigsta 
miljöeffekterna. 
 
PA-gruppens arbete med BAT-rapporter och BREF-revideringar har varit och kommer 
fortsatt att vara ett mycket viktigt input till EU-arbetet inom IPPC-Bureau i Seville. Under 
år 2006 kommer gruppen att lämna in input till revidering av BREF-dokument på 
områden var de nordiska länderna går i spetsen, härunder i pappirsindustrin och omkring 
                                                 
3 MHP Aktivitet 4.1.9 
4 ”Best Available Techniques” 
5 MHP Aktivitet 4.1.4 
6 MHP Aktivitet 4.1.12 
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”Non-ferrous metals”. Genom aktiv insats på dessa områden kan goda nordiska exempel 
vara styrande för utveckling av teknologier i dessa sektorar på internationell nivå. 
 
I 2006 planeras det ett projekt omkring definitioner av avfall m.m., vilket förväntas att 
bli ett viktigt inspel till EU-diskussionen under avfallsramdirektivet. 
 
Före utgången av 2005 planerar PA-gruppen att igångsätta ett särskilt innovativt arbete 
för att utveckla en nordisk vägledning för cost-benefit analyser (CBA) av management av 
avfall och resurser. CBA blir allt viktigare som beslutsunderlag, men hittils har man 
använt mycket olika metoder för detta. PA-gruppen förväntar att resultatet av detta 
arbete väcker en betydlig intresse på internationell nivå. Tyngden i arbetet blir i år 2006. 

5 Informationsvirksomhed 

PA-gruppen lägger vikt på att kunskap och resultat från gruppens aktiviteter sprids till 
relevanta målgrupper på ett så effektivt sätt som möjligt. Under år 2006 kommer 
gruppens informationsaktivitet att vara som vanligt, bl.a. i form av publicering av 
relevanta resultat i TemaNord-rapporter. I tillägg planerar gruppen att uprätta en ny 
websida kring deponeringsfrågor. Vidare planeras det en folder med översikt över 
samtliga BAT-dokument som gruppen utarbetat. Detta för att det saknas i nuläget en 
tillgänglig källa med denna information. 

6 Samarbejde med andre grupper og sektorer 

PA-gruppen är uppmärksam på att genomförande av hållbar produktion och konsumtion 
förutsätter samarbete med övriga sektorer, till exempel närings- och 
konsumentsektorerna. Sedan i början av år 2002 har PA-gruppen haft ett nära 
samarbete med NMRIPP-gruppen vilken spelar en ledande roll i detta.  De två grupperna 
har ett gemensamt sekretariat. Samarbete med Miljö&Ekonomigruppen är också särskilt 
viktigt, bl.a. i koppling till projektet kring nordisk vägledning för cost-benefit analyser 
(CBA) av management av avfall och resurser. 
 
Mervärdet i ett samarbete med övriga grupper och sektorer ligger generellt i de övriga 
aktörernas bidrag inom områden som inte direkt och enbart rör produkt- och 
avfallsfrågor. Inga specifika problem har förekommit i ett sådant samarbete enligt PA-
gruppens erfarenheter, utan processer blir självklart lite tyngre och långsammare när fler 
aktörer dras in. Samarbetets fördelar och nackdelar övervägs för vart enskilt tillfälle. 

7 Projektkatalog 

Der henvises til det samlede projektkatalog på hjemmesiden, hvor projekterne beskrives 
med følgende information: 
• Projektets navn 
• Kontaktpersoner 
• Løbetid 
• Deltagende lande 
• Arbejdsgruppe 
• Projektgruppe 
• Kobling til det nordiske miljøhandllingsprogram,  formål og forventet resultat 
• Kobling til strategien for bæredygtighed udvikling 
• Kort beskrivelse  
• Formidlingsforslag 
• Samarbejdsrelationer, andre arbejdsgrupper og sektorer 
• Søgeord 
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8 Gruppens sammensætning  

PA-gruppens medlemmer den 1 september 2005: 
Jacob P. Joensen, Heilsufrøðiliga Starvsstovan, Färöarne, ordförande 
Ari Nissinen, Finlands Miljöcentral, Finland 
Bror Johansson, Ålands Landskapsregering, Åland  
Christian Fischer, Miljøstyrelsen, Danmark 
Helgi Jensson, Miljö- och livsmedelsverket, Island 
Jenny Sandahl, Naturvårdsverket, Sverige 
Juhani Puolanne, Finlands Miljöcentral, Finland 
Pål Spillum, Statens forurensningstilsyn, Norge 
Per Ravn Hermansen, Direktoratet for miljø og natur, Grønland 
Sigurbjörg Sæmundsdóttir, Miljöministeriet, Island  
Trond Espen Haug, Miljøverndepartementet, Norge 
 
Stefán Gíslason, Environice, Island, sekreterare 

 
Det hänvisas till gruppens hemsida ang. gruppens mandat. 
 
Den 1 september 2005 hade PA-gruppen 7 undergrupper. Gruppernas sammansättning 
och mandat redovisas på PA-gruppens hemsida under ”Arbejdsgrupper under PA”. 
 
 

9 Budget for arbejdsprogram 

 

Skema 1: Oversigt over ansøgte budgetmidler i 2006 fordelt på 
bevillingsmyndighed 

Bevillingsmyndighed  
 

DKK 
 

 
Bemærkninger 

NMRS miljø 4.000.000  

NMRS sektor 0  

Overførte frie midler fra 2005 0  

Sum (midler til rådighed 2006) 4.000.000  
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Skema 2: Oversigt over budgetterede midler til aktiviteter/projekter i 2006 

1. Aktiviteter/projekter  
 
 

2.  
Overførte 
kontrakt-
bundne 

midler fra 
forrige år7 

3. 
Budgetterede  

midler for 
2006 

4.  
Arbejds-
gruppens 
planlagte 
bevilling 

2007 

5. 
Bemærkninger 

     

Produktrelaterade projekt     

1.1 Optimal livstid av produkter  360.000    

1.2 Miljöinformation i produktkedjer  360.000   
     

Renare teknologirelat. projekt     

3.1 BAT-projekt  350.000   

3.2 BREF för massa och papper 250.000   Startas 2005 

3.3 BREF för Non-ferrous metals  350.000   

4.1 Avfallsbeh.plan för hamnar 150.000   Startas 2005 

4.2 Miljöstyrning i småföretag 100.000 100.000  Startas 2005 

4.3 Utsläpp från små skebbsvarv  250.000   

4.4 Avloppsbehandling i småsamfund  250.000   

     

Avfallsrelaterade projekt     

5.1 Leachate treatment technology  350.000   

5.2 New website for landfill issues  350.000   

6.1 Definition af affald og produkt  250.000   

6.2 Stabilitet i slam  200.000   

7.1 EE-salg på Internet  250.000   

7.2 EE-statistik för insamling  250.000   

8.1 Nordic-waste.info 95.000 95.000   

8.2 Vägledning för CBA 350.000   Startas 2005 

8.3 Transport av avfall - workshop  100.000   

      Resekostnader undergrupperna  400.000 400.000  

      PA-gruppens sekretariat  290.000 320.000  

      Tryckkostnader  200.000 200.000  

     

SUM (DKK)   4.755.000  

70% Norden 
25% EU 
  5% Næromr. 

Deraf prioritering 1   3.345.000    

 Deraf prioritering 2  1.410.000   

 
 

                                                 
7 Med ”Overførte kontrakt-bundne midler fra forrige år” hänvisas det till medel som förväntas finnas kvar i 
slutet av år 2005 bundna på pågåaende projekt vilka startats under 2005. Siffrorna inkluderar endast 
kvarståande medel 31/12 2005 men inte total beviljade medel 2005! 
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Skema 3: Oversigt over sekretariatsmidler i 2006 

Anvendelse af midler  
 

DKK 
 

 
Bemærkninger 

Løn 175.000  

Rejser 90.000  

Administration 25.000  

Øvrige 0  

Total 290.000  

 
 
 
Borgarnes   2005-09-20          
Stefán Gíslason, sekreterare för PA-gruppen 


