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1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet 
 
PA-gruppens arbete har i stora drag två dimensioner, en produkt- och produktionsrelaterad och en 
avfallsrelaterad. På avfallsområdet lägger gruppen en stor vikt på ”indspil til EU’s arbejde med en 
helhedsstrategi for forebyggelse og genanvendelse af affald samt andre affaldsrelaterede EU-regler” som 
betonas i Miljöhandlingsprogrammet. I 2007 kommer gruppen främst att fokusera på aspekter i koppling till 
organisk avfall och elektronisk avfall i syfte att bidra till utveckling av direktiv och förordningar, att 
utvärdera vilka konsekvenser som regelverken har i de nordiska länderna och att underlätta 
implementering i länderna genom sådana utvärderingar och utväxling av information och erfarenheter. 
Gruppen kommer bl.a. att fokusera på implementering av den animaliske biproduktförordning, samt att se 
på hur avfall från fiskindustrin kan användas som gödsel i lantbruket. När det gäller elektronisk avfall 
kommer gruppen att igångsätta ett projekt för att hitta en metod för beräkning av genererade mängder av 
EE-avfall. Återvinningsteknologier kommer också att granskas för att utvärdera behov för ändringar i och 
utveckling av behandlingskraven i WEEE-direktivet och nationala regler. 
 
PA-gruppens största enskilda satsning i perioden 2006-2008 handlar om hållbar produktion i småföretag, 
vilket är ett respons på behovet för ett miljöstyrningssystem som är tillpassat småföretag i småsamfund. 
Med utgångspunkt i resultaten från en förstudie som avrapporterades 2006 har PA-gruppen beslutat att 
igångsätta ett större projekt var man kommer att utveckla ett sådant light system och göra det klart för 
implementering. 
 
Bland andra initiativ på produkt- och produktionområdet bör BAT-arbetet nämnas. Gruppen kommer 
fortsatt at ta fram beskrivningar av bästa tillgängliga teknik i olika industrisektorer. Detta arbete har visat 
sig att vara ett viktigt input till utveckling av europeiska BAT referens dokument. Här har Norden haft en 
ledande roll genom sina fackliga input baserat på Best Practice i industrin i de nordiska länderna. 
 
I 2007 planeras det ett projekt om ”Unintentional production and emission of HCB and PCB in the Nordic 
countries”. Projektet tänks bidra till de Nordiska ländernas arbete under Stockholmskonventionen, särskilt 
för att underlätta ländernas obligatoriska rapportering. Tanken är att projektet kunde samfinansieras av PA-
gruppen, Hav- och luftgruppen och Kemikaliegruppen. 
 
PA-gruppen har på eget initiativ tagit fram en 3-årig handlingsplan för gruppen med utgångspunkt i 
Miljöhandlingsprogrammet. I planen har man identifierat de mål och delmål i Miljöhandlingsprogrammet 
som PA-gruppen borde följa upp på. Planen är således blivit gruppens viktigaste konkreta 
styrningsdokument, vilket bl.a. detta arbetsprogram har rötter i. 
 
 
2. 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 2007 kommer gruppens informationsaktivitet att 
vara som vanligt, bl.a. i form av publicering av relevanta resultat i Tema Nord-rapporter. I tillägg planerar 
gruppen att göra information om deponeringsfrågor bättre tillgänglig på internet, antingen i form av en ny 
websida eller genom utvidgning av www.nordic-waste.info.  
 



3. Gruppens konkrete aktiviteter som skal forelægges EK-M og MR-M 
 
PA-gruppens arbete med Miljöstyrning i småföretag (Bæredygtig prod. i SME's) är ett respons på behovet 
för ett miljöstyrningssystem som är tillpassat småföretag i småsamfund. Med utgångspunkt i resultaten från 
en förstudie som avrapporterades 2006 har PA-gruppen beslutat att igångsätta ett större projekt var man 
kommer att utveckla ett sådant light system och göra det klart för implementering. I projektet ingår 
spridning av resultatet till alla intresserade aktörer i Norden. Projektet startas redan i slutet av år 2006 och 
kommer att slutföras 2008. ÄK-M kommer att hållas orienterad om projektets framåtskridande och resultat. 
Detta anses vara ett banbrytande arbete som också kan ha en stor relevans i internationell fora, även om 
det i början endast tar utgångspunkt i förhållanden i nordiska småsamfund. 
  
4. Nordisk Nytta. Nationella inspel och inspel till internationella förhandlingar 
 
Flera av PA-gruppens planerade projekt kommer att användas i EU- eller internationellt sammanhang. 
Detta gäller bl.a. samtliga projekt på avfallsområdet, vilka ses som ett viktigt bidrag till de nordiska 
ländernas arbete i utveckling, revidering och implementering av olika EU-direktiv och förordningar. 
 
Gruppens arbete med PRTR har redan visat sig att vara ett välkomnat och efterfrågat bidrag till det arbete 
som pågår på området i EU och OECD. Gruppen avser att fortsätta med denna satsning. 
 
Projektet om ”Unintentional production and emission of the persistent organic pollutants HCB and PCB in 
the Nordic countries” tänks bidra till de Nordiska ländernas arbete under Stockholmskonventionen. 
 
PA-gruppens BAT-arbete med revidering av BREF-dokument ingår direkte i IPPC-sekretariatets arbete med 
BAT referens dokumenter. Genom sitt arbete på området framhäver gruppen exempel från nordiska 
industrier som Best Practice inom de olika industrisektorer. 
 
 
5. Opfyldelse af MHP´s mål, aktiviteter og forventet resultat 
 
PA-gruppens arbete tar utgångspunkt i Miljöhandlingsprogrammet 2005-2008 (MHP). Där ansvarar gruppen 
främst för uppföljning av tema IV, d.v.s. ”Bæredygtig produktion og konsumption”, härunder deltema 4.1 
om renare produkter og avfall. Flera av gruppens planerade aktiviteter under år 2007 syftar direkte till att 
uppfylla enskilda mål i MHP. Härunder lägger gruppen en stor vikt på ”indspil til EU’s arbejde med en 
helhedsstrategi for forebyggelse og genanvendelse af affald samt andre affaldsrelaterede EU-regler” som 
betonas i MHP. De flesta av gruppens avfallsrelaterade projekt syftar till att bidra till detta. 
 
Projektet om ”Unintentional production and emission of the persistent organic pollutants HCB and PCB in 
the Nordic countries” syftar bl.a. till att ”reducere risici ved kemikalier i produkter og affald samt at standse 
brug af problematiske kemikalier”, vilket också är ett mål i MHP. 
 
Enligt MHP är ”viden om udslipsstandarder og rene og mere ressourceeffektive teknologier samt 
videreudvikling og information om miljøledelsessystemer” viktiga nordiska uppgifter. PA-gruppens arbete 
med BAT-dokument och inspel till revidering av BREF’er tar utgångspunkt i detta. Samma gäller det arbete 
om miljöstyrning i småföretag som igångsatts under 2005 och kommer att fortsättas t.o.m. år 2008. Ett 
särskilt viktigt initiativ är också ett projekt om ”BAT og grenseværdier” som nu är i startfasen och kommer 
att slutföras i 2007. Syftet är att utarbeta ett lätt tillgängligt verktyg i form av interaktiva datablad för att 
hjälpa miljömyndigheterna i Norden att identifiera vilka krav som kan ställas till företag i olika branscher. 
 
Enligt MHP ska ”samarbejdet mellem nordiske overvågningsmyndigheder af grænseoverskridende 
affaldstransporter ... videreføres. PA-gruppen planerar att stå för ett seminarium om avfallstransporter 
under år 2007 för att bidra till detta. 
 
PA-gruppen har på eget initiativ tagit fram en 3-årig handlingsplan för gruppen med utgångspunkt i 
Miljöhandlingsprogrammet. Handlingsplanen används som gruppens centrala verktyg i arbetet med 
uppföljningen av MHP. 
 



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. 
 
Under år 2007 avser PA-gruppen att stödja ett projekt om ”Unintentional production and emission of the 
persistent organic pollutants HCB and PCB in the Nordic countries”. Projektet tänks bidra till de Nordiska 
ländernas arbete under Stockholmskonventionen, särskilt för att underlätta ländernas obligatoriska 
rapportering. Tanken är att projektet kunde samfinansieras av PA-gruppen, Hav- och luftgruppen och 
Kemikaliegruppen. 
 
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. Projektdatabase 
För närmare information se projektdatabasen på www.norden.org  
8. Gruppens sammensætning 
 
PA-gruppens medlemmar den 30 september 2006: 

Jacob P. Joensen, Heilsufrøðiliga Starvsstovan, Färöarna, ordförande 
Gunnar Fredriksson, Naturvårdsverket, Sverige 
Helgi Jensson, Umhverfisstofnun, Island 
Jette Skaarup, Miljøstyrelsen, Danmark 
Jorma Leivonen, Finlands miljöcentral, Finland 
Kenneth Holm, Finlands miljöcentral, Finland 
Mona Kårebring Olsson, Ålands Landskapsregering, Åland 
Pål Spillum, Statens forurensningstilsyn, Norge 
Per Ravn Hermansen, Direktoratet for miljø og natur, Grønland 
Sigurbjörg Sæmundsdóttir, Umhverfisráðuneytið, Island 

 
Stefán Gíslason, Environice, Island, sekreterare 

 
Kenneth Holm, Finlands Miljöcentral, tar över som ordförande den 1 jan 2007. 
 
En ny sekreterare/koordinatör fr.o.m. 1 dec 2006 är Isa-Maria Bergmann, Naturvårdsverket/Finlands 
Miljöcentral. 
 
PA-gruppen har 7 undergrupper, jf. gruppens hemsida. Dessa är: 

1. Produktgruppen 
2. PRTR-gruppen (Pollutant Release and Transfer Register) 
3. BAT-gruppen (Best Available Techniques) 
4. Småsamfundsgruppen 
5. Deponeringsgruppen 
6. Organisk avfallsgruppe 
7. EE-gruppen (Elektrisk och elektronisk avfall) 

Numrering i budgettabeln nedan hänvisar til undergruppernas numrer. Projekt markerad med ”8” hör 
direkte under PA-gruppen utan stöd av ngn. undergrupp. 
 
 

http://www.norden.org/


9. Budget for arbejdsprogram  
 
Skema 1: Oversigt over ansøgte budgetmidler i 2007 fordelt på bevillingsmyndighed 
Bevillingsmyndighed DKK Bemærkninger 
NMRS miljø 4.000.000  
Overførte frie midler fra 2006 500.000  
Sum (midler til rådighed 2007) 4.500.000  
 
 
Skema 2: Oversigt over budgetterede midler til aktiviteter/projekter i 2007 

1. Aktiviteter/projekter  
 
 

2.  
Overførte 
kontrakt-
bundne 

midler fra 
forrige år1

3. 
Budgetterede  

midler for 
2007 

4.  
Arbejds-
gruppens 
planlagte 
bevilling 

2008 

5. 
Bemærkninger 

1.1 Erfaringer med øko-design verktøy 100.000 350.000    
1.2 Opdatering av metoden for 

beregning af effektfaktorer  35.000    

1.3 Produktrelaterade projekt  350.000  350.000  

2.1 PRTR-relaterade projekt  500.000  250.000  
2.2 Unintentional produktion och utsläpp 

av HCB and PCB  120.000   Samarbetsprojekt 

3.1 BAT-projekt (bryggerier/notvaskeri)  350.000  350.000  

3.2 BREF-revidering  350.000  350.000  
4.1 Miljöstyrning i småföretag 

(Bæredygtig prod. i SME's) 500.000   200.000  

4.3 Grænseværdier og BAT 350.000    

4.3 Utsläpp från små skebbsvarv  250.000    

4.4 Avloppsbehandling i småsamfund  250.000    

5.1 Materials for top cover on landfills 150.000    

5.2 Risk assessment framework 200.000    

5.3 Risk assessment framework (WS) 100.000    

5.4 A Nordic web-site (landfill.net)  295.000    

6.1 Fiskaffald anvendt til jordbr.formål  250.000    

6.2 Definition av avfall och produkt  250.000    

6.3 EU's animalske biproduktfordordning  250.000    

7.1 Statistics on WEEE generated  400.000    

7.2 State-of-the-art in WEEE-återv.  400.000    

8.1 Udvikling av Nordic-waste.info  200.000  100.000  

8.2 Transport av avfall - workshop  200.000    

      Resekostnader undergrupperna  400.000  400.000  

      PA-gruppens sekretariat  290.000 290.000  

      Projektplats  11.000 15.000  

      Tryckkostnader  200.000 200.000  

      Övrigt (ca.)   1.495.000  

SUM (DKK) 1.400.000  5.701.000 4.000.000 

70% Norden 
25% EU 
  5% Næromr. 

 
PA-gruppen är medveten om att gruppens budgetförslag för 2007 är ngt. i överkant, men har inte formellt 
tagit ställning till ngn. prioritering bland de föreslagna initiativen. 

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



Skema 3. Oversigt over sekretariatsmidler i 2007 
 Anvendelse af midler  DKK + Antal  Bemærkninger 

Løn + sociale afgifter 175.000  
Rejser  90.000  
Mødeafholdelse  0  
Øvrige (skal forklares under bem.) 25.000 Div. administrativa kostnader 
Total 290.000  
 
Angiv kontraktsummen for sekretariatsudgifterne:   290.000 DKK 
 

 

 

 

 

 

Borgarnes, 7-okt-2006  
Stefán Gíslason, sekreterare för PA-gruppen 
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