
KSL-STANDARDEN 2017
Versjon 13, oktober 2017 - Bokmål

© 2017 Matmerk

10  HONNING
   Sjekkliste med veiledning



2 10 - Honning

Sjekklistespørsmål hvor det kreves skriftlig dokumentasjon er markert med grønn bakgrunnsfarge.

* IA = ikke aktuelt

I veilederen er det flere henvisninger til Håndbok Dokumentert produksjon av honning (Håndboken) og 
noteringsskjemaer i denne. Håndbokens innhold kan skrives ut fra Honningcentralens nettsider. 

Birøktere som ikke har andre driftsformer enn honningproduksjon, skal ved egenrevisjonen besvare  
sjekkliste 2 Helse, miljø og sikkerhet  (HMS) og sjekkliste 10 Honning.

Om noen av kravene kommer i konflikt med særkravene fra Debio ved produksjon av økologisk honning er 
det Debiokravene som gjelder.

10.1 REGISTRERINGER OG SPORBARHET

10.1.1 
Er alle bigårdene merket med navn, adresse, telefonnummer, og har hver enkelt bikube et unikt nummer 
som identitetsmerke?

Korrekt merking av bigårdene gir omgivelsene og myndighetene kunnskap om eierskap.

10.1.2  
Er alle bigårdsplasser registrert hos Mattilsynet?

10.1.3  
Er bigårdsplasser som ikke er i bruk avregistrert hos Mattilsynet?

Ved opprettelse og nedleggelse av bigårdsplass, skal denne registreres/avregistreres i Mattilsynets 
 sentrale register. Kontakt Mattilsynet eller skriv ut skjemaet fra Mattilsynets nettsider. 

Alle birøktere som omsetter, det vil si selger eller gir bort honning, skal registreres hos Mattilsynet. Denne 
registreringen kommer i tillegg til registrering av bigård og bigårdsplasser. Registrering er ikke nødvendig 
dersom all honning leveres til honningsentral o. l. Det er heller ikke nødvendig dersom du bare tilfeldig 
leverer varer fra din honningproduksjon direkte til sluttforbrukere, da dette ikke er registreringspliktig. 
Målsetningen for Mattilsynet er å ha oversikt over primærprodusenter som omsetter varer i større omfang 
enn bare tilfeldig levering til venner og kjente.

10.1.4  
Er du registrert med salg av honning hos Mattilsynet?

Hvis du selger honning skal dette registreres. Hvis du selger til lokalmarkedet, det vil si Bondens marked, 
torget, til lokale butikker og ellers i nærområdet skal du registrere at du selger hos Mattilsynet som  
Omsetning av animalsk råvare direkte fra produsent. Dette gjøres i Mattilsynets datasystem MATS  
(mattilsynet.no).

10.1.5  
Er du ved salg av honning i stor skala registrert hos Mattilsynet som Honningvirksomhet?

De som driver i stor skala og fungerer som grossister for andre eller distribuerer honning i stor skala, skal 
registrere Honningvirksomhet. Dette gjøres i Mattilsynets datasystem MATS (mattilsynet.no).

Sjekklistespørsmål med veiledning 
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10.1.6  
Er bigården sertifisert?

Alle bigårder hvor det foregår flytting eller omsetning, skal være sertifisert. Det samme gjelder opprettelse 
av svermbigård. Mattilsynet kan utføre sertifisering. Sertifiserte birøktere kan gjøre dette selv.
 
Lover og forskrifter:  
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) 
 - Forskrift om birøkt

10.2 SMITTEFOREBYGGING

10.2.1  
Gjennomføres det tiltak for å opprettholde god hygiene i bigården?

For å opprettholde god helsestatus i norsk birøkt skal birøkter sørge for god hygiene i bigården, som  
nødvendig rengjøring av bikuber, bimateriell og utskifting av vokstavler (jf. kapittel 4 i Håndboken).

10.2.2  
Er Mattilsynet varslet ved mistanke om B-sykdom eller meldepliktige C-sykdommer?

Mattilsynet skal straks varsles ved forekomst eller mistanke om følgende bisykdommer:

• lukket yngelråte
• åpen yngelråte
• steinyngel
• liten kubebille (Aethina tumida)
• tropilaelapsmidd
• varroa
• trakémiddinfeksjon

Varsel om varroamidd gjelder ikke for bigårder som ligger i regionene C og D, jf. vedlegg 1 i birøktforskriften. 
Varsel om trakémidd gjelder ikke for bigårder som ligger i sone B1, jf. vedlegg 1 i birøktforskriften (jf.  
kapittel 7 i Håndboken).

10.2.3 
Er det ved mistanke om B-sykdom, uansett del av landet, eller ved påvist varroa utenfor regionene C og 
D eller ved påvist trakémidd utenfor sone B1, gjort tiltak for å hindre smittespredning innen Mattilsynet 
setter i verk tiltak?

Ved mistanke om meldepliktig bisykdom skal bier, bieprodukter eller brukt kubemateriell ikke føres ut av 
bigården. Birøkteren skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning og bekjempe sykdommen og sette 
opp Mattilsynets varselskilt. Du finner mer informasjon om dette i kapittel 7 i Håndboken.

10.2.4 
Er forbudet mot å føre bier og yngel fra region C til regionene A og B, eller fra region D til regionene A, B og 
C overholdt?

For å forebygge spredning av varroamidd er det forbudt å overføre bier i alle utviklingstrinn fra og med 
egg til imago, samt utbygde vokstavler og brukt kubemateriell fra regionene C og D til regionene A og B, (jf. 
vedlegg 1 i birøktforskriften). Unntatt fra forbudet i første punktum er overføring av brukt kubemateriell 
og utbygde vokstavler som ikke har vært i kontakt med bier de siste 10 døgn. Du finner mer informasjon om 
dette i kapittel 7 i Håndboken.

10.2.5 
Er forbudet mot å føre bier og yngel ut av sone B1 overholdt?

For å forebygge spredning av trakémidd er det forbudt å overføre fullt utviklede bier (imago) fra sone B1, 
(jf. vedlegg 1 i birøktforskriften), til andre deler av landet. Du finner mer informasjon om dette i kapittel 7 i 
Håndboken.
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10.2.6 
Er flytterestriksjoner i forbindelse med utbrudd av åpen yngelråte overholdt?

Mattilsynet har i forbindelse med utbruddet av åpen yngelråte innført restriksjoner i hele Aust-Agder og på 
kontaktbigårder i andre deler av landet. Birøkteren må selv søke Mattilsynet for dispensasjon fra  
restriksjonen.

10.2.7  
Er flytterestriksjoner i forbindelse med plantesykdommen pærebrann overholdt?

Det er forbudt å flytte bikuber til, innenfor og ut av kommuner i bekjempelsessonen for plantesykdommen 
pærebrann fra 1. mai til 25. september. Birøkteren kan søke om dispensasjon fra flytteforbudet.

10.2.8 
Gjøres det tiltak for å forebygge sverming fra bigårdene?
 
Av hensyn til sykdomsspredning og for å unngå at mennesker blir plaget, skal birøkteren gjøre tiltak for å 
forebygge sverming fra bigårdene (jf. kapittel 4 i Håndboken).

10.2.9  
Er innfangede svermer plassert i svermebigård?
 
For å hindre spredning av smittsomme sykdommer skal svermer av ukjent opprinnelse plasseres i egen 
svermebigård.

10.2.10  
Er innfangede svermer ombygget etter fire dager?

For å hindre spredning av yngelråte skal innfangede svermer settes i en tom, rengjort kube med  
byggeanvisning eller byggevokstavler. Etter fire dager skal biene settes over i en rengjort kube med  
byggevokstavler. Det brukte vokset skal sendes til omsmelting eller brennes.

10.2.11  
Er voks på lager og under transport oppbevart slik at voksen ikke kan komme i kontakt med levende bier?

Voks på lager eller under transport til vokspresseri skal ikke komme i kontakt med levende bier. Voksbiter 
skal heller ikke ligge slengt i bigården.

10.2.12  
Blir det unngått å benytte bieprodukter fra utlandet eller andres bigård i Norge, bortsett fra godkjent 
voks?

Det skal ikke benyttes bieprodukter (honning, bivoks, pollen, propolis, dronninggelé) fra utlandet eller andres 
bigård i Norge. Det er kun norsk, varmebehandlet byggevoks som kan benyttes, eller i enkelte tilfeller,  
importert voks som er godkjent av Norges Birøkterlag. Det er tillatt å bruke utbygde vokstavler fra andres 
bigård såfremt disse kommer fra sertifisert bigård.

10.2.13  
Er dronning og bifolk norske?

For produksjon av KSL-honning skal dronning og bifolk være norske. Ved import vil dronningegg, dronesæd 
og produksjon etter dette regnes som norsk. Importerte dronninger, dronningceller og honningproduksjon 
etter dette, er ikke godkjent som norsk.

10.2.14  
Er det unngått å benytte importert brukt kubemateriell i birøkten?

Det er forbudt å importere brukt kubemateriell, mens det er tillatt å importere brukt honningbehandlings-
utstyr som er rengjort og desinfisert.

10.2.15  
Kan det dokumenteres at benyttet voks er varmebehandlet?
 
Voksleverandører må kunne levere erklæring om at behandling og pressing av voks er gjennomført med 
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varmebehandling ved minimum 120 °C i 30 minutter.

10.2.16  
Er biene fra svermebigård kontrollert før de er tatt inn i egen sertifisert bigård?
 
Bier fra svermebigård skal kontrolleres i forhold til sykdommene på Noteringsskjema Del 2, før de tas inn i 
egen sertifisert bigård. Sertifisert birøkter kan gjøre dette selv, mens andre må få gjennomført kontrollen av 
Mattilsynet.

10.2.17  
Er innkjøpte bier (inkludert dronninger) eller utbygde vokstavler fra sertifisert bigård?
 
Det er bare lov å omsette bier i alle utviklingstrinn fra og med egg til imago, samt utbygde vokstavler fra 
sertifiserte bigårder. Det anbefales å be om skriftlig bekreftelse på at bigården er sertifisert. For eksempel 
en kopi av Noteringsskjema, del 2, Sertifisering av bigård.

10.2.18  
Er innkjøpt brukt bimateriell rengjort og ikke vært i kontakt med bier siste 10 døgn?
 
Brukt kubemateriell (ikke utbygde tavler) kan omsettes fra ikke-sertifiserte bigårder dersom materiellet er 
rengjort og ikke har huset bier siste 10 døgn før flyttingen.

10.2.19  
Er alle flyttinger mellom registrerte bigårdsplasser notert med dato og bikubens identifikasjon?
 
Ved flytting av bifolk mellom registrerte bigårdsplasser skal dato og bikubenes identifikasjon noteres. 
Fortegnelsene skal oppbevares i minimum 5 år.

10.2.20  
Føres det fortegnelse over forsendelser av bier og utbygde vokstavler fra sertifisert bigård ved kjøp, salg, 
utleie, utlån og gaver?
 
Det er ikke tillatt å innføre bier eller utbygde tavler fra usertifiserte bigårder. Birøkter skal føre fortløpende 
fortegnelse over all omsetning av bier, brukt kubemateriell og utbygde vokstavler ved angivelse av  
omsetningens art, dato og navn og adresse til avsender og mottaker. Ved mottak og levering av bier eller 
utbygde tavler fra og til sertifiserte bigårder, kan registreringene gjøres i Noteringsskjema del 3.

Lover og forskrifter:  
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 
 - Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk 
avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater. 

 - Forskrift om birøkt 
 - Forskrift om tiltak mot pærebrann 
 - Forskrift om opprettelse av soner for å bekjempe åpen yngelråte, Aust-Agder 
 - Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr

 
10.3 SYKDOMSBEHANDLING

10.3.1  
Sikres det at biene ikke blir tilført forbudte stoffer, og at honningen ikke inneholder restmengder av  
forbudte stoffer, forurensende stoffer eller restmengder av veterinærpreparater?
 
Birøkter er ansvarlig for å iverksette tiltak som sikrer at biene ikke blir tilført forbudte stoffer og at  
honningen ikke inneholder restmengder av forbudte stoffer, forurensende stoffer eller restmengder av 
veterinærpreparater. Dette skal sikre at honning er et rent produkt (jf. kapitlene 4 og 7 i Håndboken).

10.3.2  
Føres det register over dato og type behandlinger?
 
Birøkteren er ansvarlig for å føre register over dato og art av sykdomsbehandlinger. Til dette kan  
Noteringsskjema del 5 brukes.

   Ja    Nei    IA
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Lover og forskrifter:  
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 
 - Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og 
fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskriften)

 

10.4 AVL

10.4.1  
Har en sikret at en ikke har flyttet bier i konflikt med reinavlsområder?
 
Innen et reinavlsområde er det kun tillatt å holde bier av den rase som området er godkjent for. Det er egne 
bestemmelser for bl.a. vandring ut og inn av et reinavlsområde og slik vandring skal meldes fylkesbirøkter-
laget v/faglig utvalg for biavl innen 1. oktober samme år.

10.4.2  
Har en sikret at en ikke har flyttet bier i konflikt med parestasjoner?
 
Vandring ut og inn av områder rundt parestasjoner eller innføring av avlsmateriale i form av embryo og sæd 
til samme områder, må ikke skje uten skriftlig tillatelse fra Norges Birøkterlag. Slik tillatelse skal gis under 
forutsetning av at det ikke er fare for skade på pågående avlsarbeid, og at bestemmelser om forebygging av 
sjukdom er oppfylt.

Lover og forskrifter:  
 - Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

 

10.5 FÔRING

10.5.1  
Drivfôres det på en slik måte at det ikke utgjør risiko for honningforfalskning?
 
For å unngå honningforfalskning må det ikke være tilgang på flytende fôr etter at trekket har startet 
 (jf. kapittel 4 i Håndboken).

10.5.2  
Dokumenteres fôringstidspunkt, fôrmengde og fôrtype?
 
For registrering av fôringstidspunkt, fôrmengde og fôrtype kan Noteringsskjema Del 4 brukes. Riktig fôring 
og riktig fôrkvalitet gir produkter uten fare for honningforfalskning.

Lover og forskrifter:  
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)  
 - Forskrift om honning

 

10.6 BEHANDLING, PAKKING OG LAGRING AV HONNING

10.6.1  
Merkes og advarselmerkes honning til salg og gaver?
 
All honning som pakkes til salg og gaver skal merkes med informasjon om produsent, adresse, nettovekt, 
best før-dato og advarselsmerking, for at forbrukerne skal få kunnskap om produkt og opprinnelse. Du finner 
mer informasjon om dette i kapittel 5 i Håndboken. Det er egne spannlapper for leveringer til  
Honningcentralen (jf. kapittel 5 i Håndboken).

10.6.2  
Selges honning kun i ny og ren emballasje som er godkjent for bruk til næringsmidler? 
 
Honning til forbruker skal kun tappes i ny og ren emballasje. Emballasjen skal være godkjent til bruk i kontakt 
med næringsmidler. Opplysninger om hvorvidt den er det får du hos emballasjeleverandøren. Honning til 
Honningcentralen skal leveres i godkjent, ren emballasje (spann eller fat fra Honningcentralen) (jf. kapittel 5 
i Håndboken).

   Ja    Nei    IA
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10.6.3  
Transporteres honning med påsatt lokk, og i lukket vogn eller henger med presenning?
 
Birøkter er ansvarlig for, ved egen eller delt transport med andre, å sikre at honning transporteres på en 
hygienisk måte til mottakssted (jf. kapittel 5 i Håndboken).

10.6.4  
Behandles honningen slik at kvaliteten ivaretas?
 
Kravene til kvalitet på honning framgår av forskrift om honning. Noen viktigte kriterier for å kunne kalle et 
produkt for honning er at det:

• ikke skal være gjæret
• ikke skal ha fremmed smak eller lukt
• som hovedregel ikke skal inneholde over 20 % vann ved salg
• ikke skal være (varme-)behandlet på en slik måte at den endrer karakter

I KSL stilles det krav om at det blir foretatt registreringer i slyngerom og i varme-/tørkerom. Disse  
registreringene kan gjøres i Noteringsskjema, del 9 (jf. kapittel 5 i Håndboken).

Videre skal driften være gjennomgått for kartlegging av farer, og birøkter skal ha kontroll med farer når 
produktet håndteres både før og etter høsting. God hygiene skal alltid utøves ved behandling av honning. Les 
mer i kapittel 5 i Håndboken. Registreringer kan gjøres i Noteringsskjema, del 7 (jf. kapittel 5 i Håndboken).

Lover og forskrifter:  
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) 
 - Forskrift om honning 
 - Forskrift om advarselsmerking av honning 
 - Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) 
 - Forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier 
 - Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften)

 

10.7 GENERELLE KRAV FOR DE SOM IKKE HAR ANDRE PRODUKSJONER ENN HONNING 

10.7.1  
Er det satt egne mål for produksjonen i bigården?
 
Aktivt bruk av et kvalitetssystem innebærer at en setter seg mål for produksjon og arbeidet i bigården. Bruk 
egne registreringer for å vurdere egen drift og utvikling i forhold til egne mål.

10.7.2  
Er nødvendig dokumentasjon knyttet til KSL og drifta oversiktlig og tilgjengelig for de som trenger å 
benytte den?
 
En skal ha oversikt over aktuell dokumentasjon slik at det er praktisk mulig å finne fram i systemet.  
Oversikten behøver ikke være detaljert. For dokumenter som er viktige for daglig drift bør det finnes en 
skriftlig oversikt slik at andre personer i drifta kan finne de ved behov. Offentlige tilsynsrapporter skal tas 
vare på for å kunne dokumentere eventuelle tilsynsbesøk. Har du hatt offentlig tilsyn uten at det er påvist 
avvik eller mangler, skal du likevel kreve å få skriftlig rapport for å dokumentere tilsynet.

Ved KSL-revisjon skal all nødvendig dokumentasjon være lett tilgjengelig, uansett hvilket dokumentasjons-
system som er brukt. Alle dokumentasjonskrav er spesifikt angitt i KSL-standarden.

For dokumentasjonskrav er hovedregelen at dokumentene skal oppbevares så lenge de er aktuelle og har 
betydning for drifta. For noen av kravene er det definert hvor lenge dokumentene skal arkiveres, og dette er 
da beskrevet i veiledningen til de sjekklistepunktene det gjelder.

10.7.3  
Er eventuelle avvik påvist ved KSL-revisjon eller ved egenrevisjon lukket innen angitte frister?
 
Avvik som blir påvist skal lukkes innen fristen som er satt. Lukking av avvik gitt ved KSL-revisjon skal meldes 

   Ja    Nei    IA
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   Ja    Nei    IA

Matmerk. Dersom en ikke får lukket avviket innen fristen som er satt, kan fristen utsettes. Gjelder det  
avvik ved egenrevisjon, skal årsaken til at avviket ikke er lukket noteres i sjekklistens tiltaksplan og det skal 
settes ny frist. Gjelder det avvik påvist ved KSL-revisjon, skal Matmerk kontaktes for å få utsette fristen. 
Utsettelse må grunngis.

10.7.4  
Er det etablert rutiner som sikrer sporbarhet ett ledd frem og ett ledd tilbake ved innkjøp av driftsmidler 
og salg av produkter?
 
Regnskapssystemet kan være basis for sporing, både ved kjøp og salg. Hvis en bruker regnskapet til dette 
må det være lett tilgjengelig.

Det skal være mulig å spore hvor driftsmidler (for eksempel gjødsel, fôr og plantevernmidler) er kjøpt. Dette 
kan gjøres ved hjelp av fakturaer i regnskapssystemet. Så langt det er praktisk mulig skal det også kunne 
spores hvor på gården innkjøpte driftsmidler er brukt.

Det skal være mulig å spore hvem en selger produktene til. Ved direkte salg skal næringsmidler som  
omsettes være hensiktsmessig merket eller identifisert for å gjøre dem lettere å spore. 

Det generelle sporingskravet er at en skal kunne spore ett ledd fram og ett tilbake.

Sporingsopplysningene skal særlig bidra til å:

• sikre rask og målrettet tilbaketrekking av fôr- og matvarer som ikke er trygge
• gi grunnlag for målrettet og nøyaktig informasjon til forbrukerne om maten
• sette tilsynsmyndigheten i stand til å vurdere og eventuelt håndtere farer som virksomhetene ikke kan 

håndtere på egen hånd 

10.7.5  
Blir det dokumentert at brukt utstyr som er importert er rengjort og eventuelt desinfisert før det ble 
sendt til Norge, og at behandlingen er gjentatt etter ankomst?
 
Import av brukt utstyr til husdyr- og planteproduksjon, kan utgjøre en risiko for spredning av dyre-
sykdommer og planteskadegjørere. Dette gjelder jordarbeidings- og høsteutstyr, alle typer innredning, gulv, 
melkeutstyr, fôringsutstyr, utstyr til håndtering av gjødsel, og annet utstyr som har vært i kontakt med dyr 
eller avføring fra dyr i andre land.

For å redusere risiko for å få inn smittestoffer og planteskadegjørere, skal alt slikt utstyr være rengjort og 
eventuelt desinfisert med anerkjente metoder og godkjente desinfeksjonsmidler før det sendes til Norge. 

For at vask og desinfeksjon skal være effektivt, må utstyr demonteres først. Utstyret skal vaskes og  
desinfiseres på nytt etter ankomst hos mottaker, deretter skal det stå tørt i minimum 14 dager før det tas i 
bruk.

Dokumentasjon/sertifikat på rengjøring og desinfeksjon skal følge utstyret når det ankommer mottaker i 
Norge.

10.7.6  
Gjennomføres det forebyggende tiltak mot, og bekjempelse av skadedyr?
 
Det skal drives systematisk forebyggende arbeid mot skadegjørere. Hvis en likevel har problem med  
skadedyr (for eksempel mus, rotter, fugler) som kan påvirke mattryggheten eller produktkvaliteten, skal det 
noteres hva problemet er, hvor problemet er og hva som blir gjort for å løse det.

10.7.7  
Blir observerte skadedyr som kan ha negativ påvirkning på mattryggheten dokumentert med sted og  
omfang og er bekjempingstiltak iverksatt?
 
Dersom det oppstår skadedyrproblematikk utover det som de ordinære bekjempelsestiltakene skal ivareta 
og som kan ha negativ påvirkning på mattryggheten, skal det være en rutine for registrering og iverksetting 
av tiltak som raskt og effektivt får bukt med problemet.
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10.7.8  
Er det dokumentert hvilke typer åtemiddel som benyttes til bekjempelse av skadegjørere, og hvor 
åtemidlene er plassert?
 
Det skal dokumenteres hvilke åtemidler som er brukt og hvor de er plassert. Dette kan gjøres på kart eller 
ved en enkel skisse.

10.7.9  
Har virksomheten rutiner for å melde fra til Mattilsynet og varemottaker ved mistanke om helseskadelige 
næringsmidler, samt rutiner for eventuell tilbakekalling av produkter?
 
Hvis det foreligger grunn til mistanke om helseskadelige næringsmidler skal produsenten umiddelbart varsle 
Mattilsynet og sine varemottakere. Videre skal produsenten stanse omsetning eller trekke tilbake varer fra 
markedet for å forebygge eller redusere eventuelle skadevirkninger.

10.7.10  
Blir farlig avfall levert til godkjent mottak?
 
Dette er avfall som det ikke er hensiktsmessig å behandle sammen med annet forbruksavfall fordi det kan 
føre til alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Eksempler på farlig avfall er 
plantevernmiddelrester, oljerester, spillolje, malings- og lakkrester, elektrisk og elektronisk avfall, samt  
bly- eller nikkelkadmiumholdige batterier.

Det er årlig leveringsplikt til godkjent mottak hvis den totale mengden farlig avfall (av alle slag) utgjør mer 
enn 1 kg. Rester av biologiske preparater skal destrueres i henhold til etiketten. Emballasje som er rengjort i 
tråd med veiledningen på etiketten, skal kunne leveres sammen med annet avfall.

Farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal 
treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall 
skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke blandes sammen dersom det 
kan føre til fare for forurensning eller skape problemer for den videre håndteringen. Enkelte steder er det 
ordninger med avtale om henting av farlig avfall.  Les mer om sortering av el-avfall på renas.no. 

10.7.11  
Blir annet produksjonsavfall levert til godkjent mottak?
 
Alt avfall som ikke blir gjenbrukt eller gjenvunnet på foretaket, skal leveres til et godkjent mottak. Det er 
forbudt å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være 
til skade eller ulempe for miljøet.

Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart produksjonsavfall slik at det kan 
virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet, skal fjerne det, rydde det opp innen en viss 
frist eller dekke rimelige utgifter til fjerning eller opprydding av avfallet.

Eksempler på produksjonsavfall er landbruksplast, metall, papir, papp, bildekk og traktordekk.

Det er forbudt å brenne produksjonsavfall (det gjelder for eksempel rundballeplast, bygg- og anleggsavfall) 
åpent eller i småovner.

10.7.12  
Brukes det landbruksfolie og annen emballasje fra leverandører som er medlemmer i Grønt Punkt Norge 
AS? (Sjekkes i faktura fra emballasjeleverandør, medlemmer har påført miljøgebyr.)

Leverandører vil framgå av bilag til regnskapet. Ved forespørsel skal leverandører kunne dokumentere 
medlemskap i Grønt Punkt Norge AS. Medlemmene i Grønt Punkt betaler et vederlag som blir brukt til ulike 
innsamlings- og gjenvinningsordninger av landbruksplast og annen emballasje. Medlemskapet sikrer gode 
gjenvinningsordninger og minst mulig forurensning og forsøpling fra landbruket.  Oversikt over medlemmer i 
Grønt Punkt Norge AS finnes på grontpunkt.no.

Lover og forskrifter:  
 - Forskrift om skadedyrbekjempelse 
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)  
 - Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
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 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) 
 - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
 - Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (matlovsforskriften) 
 - Lov om bokføring (bokføringsloven) 
 - Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander
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