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Avfalls- og 
gjenvinningsbransjen 
2017 



Avfall Norge en interesseorganisasjon for avfalls- og  
gjenvinningsbransjen, og er en pådriver for en helhetlig  
og ambisiøs avfallspolitikk med tydelige mål.

Lær mer på www.avfallnorge.no 

Ved å stå sammen fremmer vi 
verdiskapning, kunnskap, innovasjon 

og investeringer i den grønne  
økonomiens viktigste industri. 

Avfall Norge tilbyr: 
• Faglig utredningsarbeid, kurs og kompetanseutvikling

•	 Hjelp	til	rekruttering	og	med	å	finne	de	riktige	samarbeidspartnerne

• Tilgang til Norges mest omfattende bransjenettverk

• Kommunikasjonsfaglig bistand 
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Forord
Vi må hindre at Norge på veien til lavutslippssamfunnet, blir et lavinntektssamfunn. 

Derfor må omstillingen norsk økonomi har vært gjennom etter oljeprisfallet 
fortsette.	Norsk	økonomi	må	ha	flere	ben	å	stå	på	om	vi	skal	lykkes	med	å	skape	
verdier og sikre sysselsetting også i fremtiden. Avfalls- og gjenvinningsbransjen, 
sammen med myndigheter og andre bransjer, må jobbe for bedre ressursutnyttelse, 
både i møtet med økonomisk krevende tider og for at Norge skal nå sine 
klimaforpliktelser.

2017 har vært et viktig år for oss i avfalls- og gjenvinningsbransjen: 

• For første gang siden tidlig på 1990-tallet har en regjering lagt frem  
 en stortingsmelding om avfallspolitikken.
• I EU jobbes det parallelt med å komme i mål med de store  
 sirkulærøkonomipakkene. 
• I bransjen tar vi i bruk ny sorteringsteknologi, oppfordrer til gjenbruk og tenker 

nytt om ressursene vi har til rådighet for å sørge for forsvarlig avfallsbehandling 
og bidra til reduserte klimautslipp. Med andre ord: utvikle sirkulærøkonomien. 

Det er flere forhold som vil være utløsende for å utvikle sirkulærøkonomien, 
hvor de tre mest relevante områdene for avfalls- og gjenvinningsbransjen er:

1 Fornuftige reguleringer, så som krav om sortering av avfall - i tråd med nasjonale 
mål om materialgjenvinningsgrad og forpliktelser gjennom EØS-avtalen.

2 Gjennom offentlige anskaffelser stille krav om andel resirkulerte råvarer og 
produkter, såsom å etterspørre avfallsbasert biologisk drivstoff ved store 
flåteinnkjøp	av	kjøretøy.

3 Økonomiske incentiver som stimulerer til etterspørsel av resirkulerte råvarer og 
produkter.

Dette er områder vi skal jobbe sammen om de neste tre årene. I Avfall Norges 
nye strategi sier vi at vår bransje i 2022 skal være - og oppfattes som - navet i 
sirkulærøkonomien. 

En viktig premiss for dette er det dokumentet du nå holder i hånden - 
Bransjeanalysen. Denne er en sammensetning av statistikk og fakta knyttet til 
avfalls- og gjenvinningsbransjen det siste året - et viktig referansepunkt for alle som 
som er opptatt av sirkulærøkonomien.

God lesning!

Nancy Strand,
administrerende direktør i Avfall Norge
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Milepæler
2017 har vært preget av både konkursen i Veireno og RenoNorden, men 
mellom	disse	to	slagene	har	det	stått	mange	seiere.	Bransjen	fikk	endelig	sin	
egen stortingsmelding i juni, og regjeringen la også frem sin endelige strategi 
for grønn konkurransekraft, som viet stor plass til sirkulærøkonomien. Her er 
året som gikk:

Første nordiske fosforkonferanse
 
Ut av den første nordiske 
fosforkonferansen kommer et eget 
nordisk	nettverk	som	skal	finne	ut	
av hvordan vi bedre kan ta vare på 
fosfor - en begrenset ressurs.

Statsbudsjettet 2017
 
Det vedtatte statsbudsjettet for 2017 
bevilger midler til en tilskuddsordning 
for kasserte fritidsbåter. Ordningen skal 
forhindre at båter blir forlatt i naturen, 
og er en seier i kampen mot marin 
forsøpling.

Mat og plast ut av restavfallet
 
Miljødirektoratet foreslår 
nasjonalt krav til sortering og 
materialgjenvinning av mat- og 
plastavfall for både husholdninger 
og næringslivet

Markedsendring for resirkulert plast
 
Kina varsler til Verdens handelsorganisasjon at de planlegger stans av 

all	import	av	avfallsbasert	plast	og	blandet	returfiber	fra	og	med	
1.	januar	2018.	Dette	virker	inn	på	markedet	for	returplast	og	-fiber		

allerede høsten 2017.

31 000 frivillige har ryddet strender så langt i år
 
Første halvår av 2017 har strandryddere registrert i 
Hold Norge Rents ryddeportal at 754 kilometer har 
blitt ryddet for 326 tonn avfall!

Mål om mindre matsvinn
 
Bransjeavtale mellom regjeringen og 
den norske matbransjen setter mål om å 
redusere matsvinn med 50 prosent innen 
2030.

Stortingsmelding vi har ventet på
 

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen presenterer 
stortingsmeldingen Avfall som ressurs – avfallspolitikk 
og	sirkulær	økonomi.	Den	inneholder	flere	tiltak	for	

å bekjempe og forhindre marin forsøpling, og legger 
føringen for nye prioriteringer i avfallspolitikken.

Ny produsentansvarsordning for 
emballasje
 
Den nye emballasjeforskriften trer i kraft og 
erstatter de frivillige bransjeavtalene som har 
definert	produsentansvaret	siden	nittitallet.

RenoNorden konkurs - Søppelkrise avverget
 
Kommuner og interkommunale selskap satte i gang en formidabel innsats for 
å	finne	alternative	løsninger	etter	RenoNorden	begjærte	seg	selv	konkurs.	
I stor grad greide man å skjerme over en million innbyggere, og ivareta 
innsamlingsrutene, i egenregi eller i samarbeid med private. 

Kommunene iverksetter 
returordning for fritidsbåter

 
Fra og med 1. oktober kan man 

levere fritidsbåter til mottak i 
regi av kommunene og motta 

1000 kroner i tilskudd.

Plastposeavgift skal gå til miljøfond
 
Dagligvarehandelens Miljøforum, NHO 
Handel og Virke lanserte Handelens 
miljøfond. For hver bærepose som 
kjøpes i en av deres butikker skal 50 øre 
gå til et eget fond. Midlene skal brukes 
til å forske på forsøpling, og har som mål 
å redusere bruk og kast av plastposer.

Nytt energigjenvinningsanlegg 
i Tromsø
 
Kvitebjørn Varme åpner nytt 
forbrenningsanlegg, vegg-i-vegg 
med Remiks sitt sorteringsanlegg.
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Oslo tar over innsamling
 
Oslo kommune opphever kontrakten 
med Veireno og tar over renovasjonen 
i egenregi etter uro i innsamlingen. 
Setter i gang en debatt om bransjens 
organisering.

Kan vi materialgjenvinne mer farlig avfall?
 
Ny Avfall Norge-rapport viser at det er potensiale for å materialgjenvinne 
mer farlig avfall. Rapporten trekker frem at man kan utnytte mer av blant 
annet	fraksjonene	flyveaske,	løsemidler,	katalysatorer	og	lysstoffrør,	og	noe	
som kan være med på å bringe oss nærmere gjenvinningsmålene i EU.

Torvfritt på hagesentrene
 
Alle de store hagesentrene 
selger torvfrie jord-
produkter, hvor avfalls- og 
gjenvinningsbransjen er en 
viktig leverandør. .

Tre nye biogassanlegg
 
Tre store bioassanlegg innvies i løpet av en uke. To av dem 
var Mjøsanlegget i Lillehammer og IVARs anlegg Grødaland 
på Jæren. Hans Majestet Kongen deltar på åpningen av det 
tredje tilhørende Norske Skog Saugbrugs i Halden, som skal 
behandle avfallsstrømmer fra papirproduksjonen.

Skal vi bytte genser?
 
Over hele landet møtte tusenvis opp for å 
bytte klær på den store klesbyttedagen. 18 000 
klesplagg byttet hender, og miljøgevinsten kan 
sammenlignes med å spare inn klimagassutslipp 
tilsvarende 50 år med bilkjøring fra en 
gjennomsnittsbil.

Avfallskonferansen i Kristiansand 
 
Årets tema er Sirkulær fremtid da bransjen 
møttes i Kristiansand. Renovasjonsetaten i 
Oslo og Too Good To Go stikker av med årets 
innovasjonspriser for henholdsvis brukervennlige 
minigjenbruksstasjoner og en app som selger mat 
til redusert pris for å hindre at det blir kastet.

Utmerkelse til Bossnettet
 
Bossnettet tildeles National Energy 
Globe Award Norway 2017 på 
verdens miljødag. Dette viser at gode 
avfalls- og gjenvinningsløsninger ikke 
går ubemerket hen.

Mer vektlegging av miljø
 
Den nye forskriften for offentlige anskaffelser legger føringen at der 
miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes 
minimum 30 prosent. 

Mindre restavfall
 
Ny innsamlingsordning fra Sirkula IKS 
ga 700 tonn mindre restavfall på et år 
i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten.

Statsbudsjettet 2018
 

Budsjettforslaget inneholder blant 
annet 150 millioner kroner til eget 

bistandsprogram mot marin forsøpling og 
mikroplast. Å bekjempe forsøpling der den 
oppstår er en av de viktigste tiltakene mot 

plast og annen forurensning i havet.

Strategi for grønn konkurransekraft
 
Avfalls-	og	gjenvinningsbransjen	fikk	stort	gjennomslag	
i regjeringens Strategi for grønn konkurransekraft, som 
tok	med	flere	anbefalinger	som	bransjen	fremmet	i	
Veikartet til en sirkulær økonomi i juni 2016.

Norsk Gjenvinning på topp 20 i Ipsos årlige 
omdømmemåling
 
Omdømmemålingen måler totalinntrykk, 
samfunnsansvar og moral, økonomi og 
lønnsomhet, miljøbevissthet, reklame og 
informasjon.

Første nordiske strandryddedag
 
Første nordiske strandryddedag ble åpnet av 
Nordisk ministerråd og FNs miljøprogram (UNEP) 
sin leder Erik Solheim på Bygdøy. Hold Norge 
Rent ble senere nominert til Nordisk råds miljøpris 
for dette initiativet.

FEB APR
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Enorm innsats etter vanskelige konkurser
Konkursen i RenoNorden satte dype 
spor, og påvirket avfallsinnsamlingen 
til over en million innbyggere. Bak 
kulissene jobbet forvaltere og ansatte 
på spreng for å få på plass alternative 
løsninger, slik at innbyggerne merket så 
lite som mulig til overgangen etter 
konkursen. Samtidig var det viktig å få 
til gode ordninger for de ansatte sjåfø-
rene som stod i fare for å miste jobben. 
Innsats over hele landet

- Kommunene og de interkommunale selskapene 
håndterte, og vil fortsette å håndtere, en vanskelig si-
tuasjonen svært godt. Det har vært et godt samarbeid 
også med private selskaper, og et sterkt engasjement 
for innbyggernes tilfredshet og de ansattes vilkår, sier 
Nancy Strand.

 
Renovasjonsetaten for Drammensregionen (RfD) eta-
blerte en egen intern beredskapsgruppe for å forberede 
juridiske dokumenter, kommunikasjonsplaner og nye le-
verandøravtaler. Natt til tirsdag, timer etter konkursen ble 
annonsert, møttes de for å iverksette planene, og allerede 
onsdag kunne ny leverandør rulle videre med samme biler, 
ruter og ansatte som før - uten å øke renovasjonsgebyret. 
 
Daglig leder i RfD Johan Remmen roste beredskapsgruppa.  

- I dag har jeg lyst til å skryte av beredskapsgruppa til 
RfD som i hele sommer har vært forberedt på mulig 
konkurs i RenoN
orden. Da meldingen kom mandag kveld var alle på 
plass etter en halv time, og 24 timer senere var ny løs-
ning realisert, skrev han på Facebook 20. september.

 
- 200.000 innbyggere som kunne blitt berørt av en 
«søppelkrise» har knapt merket overgangen. Takk til 
gruppen for helt ekstraordinær innsats!
 

- Jeg er stolt av å være en del av en bransje som viser 
en så sterk evne til å lære og mobilisere. Når hendel-
ser oppstår som påvirker en hel bransje står vi sterkere 
når vi samler oss. Nå står vi i en storm og da er det 
helt sentralt at vi bruker hverandres kunnskap, hjelper 
hverandre og løfter hverandre opp, sier Strand. Deres 
innsats sier mye om engasjement og eierskapet bran-
sjen har til arbeidet de gjør, fortsetter Strand.

 

Hva kan man lære
RenoNorden-saken var den andre konkursen i bransjen i 
2017.	I	januar,	etter	flere	måneder	med	utfordringer	etter	
å ha overtatt innsamlingen i Oslo kommune, gikk Veireno 
til skifteretten. I det tilfellet ble løsningen at Oslo kom-
mune selv overtok ansvaret for innsamlingen.
 
Begge disse sakene reiste en debatt om driftform for 
innsamling av husholdnigsavfall. Spørsmålet om rekom-
munalisering var særlig aktualisert i forbindelse med 
Veireno-saken. Noe av årsaken til dette kan tilskrives at 
at det skjedde mens det politiske miljøet i Norge mobil-
iserte til valgkamp, samt at utfordringene etter Veirenos 
overtagelse	av	kontrakten	varte	forholdsvis	lenge	og	fikk	
betydelig medieoppmerksomhet.
 
RenoNorden-saken hadde på sin side potensial for 
minst like mye oppmerksomhet og debatt, da omfanget 
hadde betydning for en større andel av befolkningen og 
angikk et stort antall kommuner. Når det likevel ikke ble 
tilsvarende debatt har det sammenheng med to sen-
trale forhold: For det første hadde kommunene og de 
interkommunale selskapene jobbet godt med beredskaps-
planer for å håndtere en eventuell konkurs i RenoNorden. 
Dette gjorde at den reelle krisen faktisk kunne få sin 
løsning innenfor relativt kort tid. For det andre var det stor 
åpenhet og informasjonsdeling blant berørte kommuner 
og interkommunale selskap, og andre aktører i bransjen. 
Dette gjorde det mulig å ha en enkel og konsistent kom-
munikasjonen ut til innbyggere, media og myndigheter.

 
 

 

  
 

Pr
iv

at

  
 

Egenregi

4 %
Uavklart

1 %
Kombinasjon 

58 %
39 %

Slik løste kommunene innsamling 
(i % påvirkede kommuner)
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Nye markeder

Elbilbatterier
100 000 elbiler i Norge viser behov for 
en tjeneste for å behandle batteriene 
når de kasseres

I desember 2016 passerte vi 100 000 elbiler i Norge. Til 
forskjell fra biler drevet på fossilt drivstoff har elbiler, og 
også hybridbiler, høyenergibatterier (ofte litium-ion-
typer)	som	har	så	høy	spenning	at	de	klassifiseres	som	
høyspentanlegg. 

Montert i bilen er batteriene trygge, men utenfor kan de 
være livsfarlige. På bakgrunn av dette gikk Autoretur AS, 
Bilimportørenes Landsforening (BIL) og AS Batteriretur 
sammen og stiftet Batteriretur Høyenergi AS. Selskapet 
legger grunnlaget for sikker innsamling, håndtering og 
gjenvinning av høyenergibatteri, og vil være viktig i årene 
som kommer.

I dag er det få el- og hybridbiler som går til kassering, 
gjerne bare eldre modeller eller grunnet kollisjon, men 
når dagens 100.000 elbiler kjører sine siste mil, er det helt 
sentralt at vi har et solid retursystem slik at deres alle ma-
terialene kommer inn igjen i kretsløpet på en sikker måte.

Fritidsbåter
I	Norge	finnes	det	antakelig	over	700	000	små	og	store	fri-
tidsbåter. Mange av disse er utrangerte, men kun ca. 300 
ble levert inn til godkjent avfallshåndtering i 2016. 

Trolig er det store mørketall. Fortsatt dumpes båter på 
havet, og forfalne båter langs kysten og i naturen er et 
stort miljøproblem. Derfor har Stortinget bevilget midler 
til en returordning for fritidsbåter som skal gjøre det mulig 
for båteiere å levere utrangerte båter kostnadsfritt. 

Avfalls- og gjenvinningsbransjen har samarbeidet med 
båtbransjen og står allerede i høst klare til å ta imot båter 
på utvalgte sjønære mottak og mindre båter på kommu-
nale mottak, for å ta vare på ressursene i avfallet.

Gratis innlevering - få 1000 kr
Fra 1. oktober kan alle båter opp til 15 fot uten motor le-
veres gratis til alle kommuner eller i umiddelbar nærhet av 
kommune. I tillegg får alle båteiere 1.000 kroner i tilskudd 
når båten blir levert til gjenvinning. 

I juli i år ble forskriftene for private anlegg som tar inn og 
behandler båter opp til 49 fot iverksatt. Det er gratis å 
levere større båter opp til 1,1 tonn.

Stort potensial for materialgjenvinning
Grunder	og	eier	av	Ecofiber	Recycling	AS,	Kjell-Inge	
Svendsen, tar allerede inn over 30 båter i måneden. De 
demonterer,	miljøsanerer	og	kverner	båtskroget	til	glassfi-
ber som brukes som tilsetning for å forsterke betong. 

I Møre og Romsdal har Viking Gjenvinning allerede fått 
inn 50 båter i slutten av oktober. 

Det etableres nå en ny avfallsfraksjon det kan skapes store 
verdier rundt. I fremtiden vil gjenvinning av gamle fritids-
båter kunne representere omsetning på i størrelsesorden 
100 - 200 millioner kroner. 

Det har mye å si for lokal verdiskapning. 

  

Potensiale for materialgjenvinning 
av kasserte fritidsbåter

60 %
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Bransjen
Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge består av 
innsamlere, kommunikatører, renovasjonsmedarbeidere, 
markedsanalytikere,	operatører,	ingeniører	og	mange	flere.	
Felles for hele bransjen er innsatsen for å beholde 
verdifulle ressurser i omløp så lenge så mulig, og samti-
dig holde miljøgifter og annet helseskadelig avfall unna 
mennesker og natur. 
Det er over 7500 varierte jobber innenfor avfallshåndte-
ring over hele landet, som omsetter for 22,3 milliarder 
kroner. Disse tallene dekker derimot kun den markedsori-
enterte delen av sektoren. 
Tar man med aktivitet som driftes ved hjelp av renova-
sjonsgebyret,	er	det	mange	fleresom	jobber	i	foretak	som	
defineres	under	avfalls-	og	gjenvinningsbransjen,	og	som	
sørger for god renovasjon for alle landets innbyggere og 
bedrifter.

 

Omsetning etter aktivitet 
(i milliarder kroner)

Materialgjenvinning står for en stadig større del av om-
setningen. I 2015 omsatte materialgjenvinning fo 11,3 
milliarder kroner, og vokste 14,1 prosent fra året før. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (2017): Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps og 
renovasjonsvirksomhet.

 

Sysselsatte etter aktivitet
De	fleste	ansatte	i	bransjen	jobber	med	innsamling	av	
avfall. Tallene fra Statistisk sentralbyrå dekker likevel ikke 
de som ikke jobber markedsrettet, for eksempel kommu-
nale forvaltere. 

Total omsetning: 22,3 milliarder kroner
7 prosent vekst i omsetningen fra 2014 til 2015.

 

Fordeling av foretak mellom markedsrettet virksomhet 
(i SSBs strukturstatistikk) og øvrig kommunal forvaltning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (2017): Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- 
og renovasjonsvirksomhet og Enhetsregisteret fra Brønnøysundregistrene. 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (2017): Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps og renovasjonsvirksomhet. 
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Omsetning per ansatt 
(i millioner kroner)

Kilde: Statistisk sentralbyrås Strukturstatistikker (2017)  

for foretak etter næring (SN2007)

 

Rekruttering
Avfalls- og gjenvinningsbransjen er arbeidsplassen til 
ufaglærte, faglærte og universitetsutdannede. Omtrent 
halvparten av stillingene på avfallnorge.no etterspurte 
høyere utdanning innen blant annet: 

Bransjens bedrifter ansetter også lærlinger fra Bygg og 
anleggsteknikk, Elektrofag og Teknikk og industriell pro-
duksjon (gjenvinningsfaget). 

Kilde: Avfall Norges bransjeundersøkelse 2017

Nye jobber i den sirkulære økonomien
Avfallsminimering, ressurseffektiv produksjon og økt gjen-
vinning kan gi mer enn 40 000 jobber, mer enn 2 prosent 
økning i BNP utover et normalt vekstscenario og samtidig 
redusere nasjonale klimautslipp med 7 prosent.

Kilde: Club of Rome (2016)

 

Innovasjon: 

45 prosent av foretakene i vann, avløp og renovasjons-
sektoren har drevet med innovasjonsaktivitet de siste tre 
årene. Det vil si at de har introdusert nye eller vesentlige 
endrede varer eller tjenester på markedet eller tatt i bruk 
nye eller vesentlig endrede prosesser. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (2017): Innovasjon i næringslivet
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%
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Matavfall
Det er fortsatt store mengder matavfall i restavfallet, selv 
om fordelene med å kildesortere dette er mange.
For det første er klimagevinsten av å kildesortere matavfall 
til produksjon av biogass og biogjødsel 800 kg CO2-
ekvivalenter per tonn med (tørt) matavfall. Råvarene man 
lager av våtorganisk avfall kan nemlig brukes til å erstatte 
fossil energi, kunstgjødsel og torv, som har vesentlige 
klimaavtrykk. 

En annen gevinst som ikke er like åpenbar er at tørre 
avfallsstrømmer (uten matavfall) er lettere å ettersortere 
automatisk. Denne prosessen korrigerer for feilsortering 
i hjemmene, og teknologien har evnen til å sortere hvert 
materiale inn i ulike kvaliteter for videresalg. 

Utsortering av matavfall vil derfor også gagne material-
gjenvinningsgraden til de øvrige avfallstypene. 

Matavfall må ikke forveksles med matsvinn. Matsvinn er når 
spiselig mat havner i avfallet, og bør forhindres.

Verdiskapning fra biogassproduksjon på østlandet
Biologisk avfallsbehandling bidrar til lokal verdiskaping. En 
studie fra november 2016 for Østlandet viser at 1 gigawat-
time produsert biogass i snitt gir 2,0 millioner kroner i årlig 
verdiskaping og 1,7 årsverk i direkte og indirekte sysselset-
ting - vesentlig mer enn for importert biodrivstoff.

Hva med næringsavfall?
Næringslivet har ikke krav om å rapportere på avfalls-
håndtering, slik som det er pålagt kommunene for 
husholdningsavfall.	Dette	er	grunnen	til	at	det	finnes	len-
gre tidsserier og mer detaljerte tall for husholdningsavfall 
enn for næringsavfall. 

Vi vet likevel at mye av næringsavfallet egner seg minst 
like bra for materialgjenvinning. Mye avfall - for eksempel 
fra kontorbygg og kjøpesentre - ligner husholdningsavfall i 
sammensetning. En annen bonus er at avfallsstrømmene ofte 
er mer homogene, slik at sammensetningen er omtrent lik fra 
dag til dag, som er tilfellet med matavfall fra restauranter. 

Potensialet i  
restavfall fra  
husholdninger

Avfallsressursene
I dag er avfall i større grad en råvare i 
ny produksjon. Avfalls- og gjenvinnings-
bransjen befinner seg i en omstilling fra 
å primært hente og håndtere avfall, til å 
bli produsenter, distributører og selgere 
av resirkulerte råvarer, råstoff, drivstoff 
og brensel. 

I 2016 stod hver innbygger for 433 kg husholdningsav-
fall. Mengden har økt med 60 prosent siden 1995, men 
det positive er at denne har holdt seg stabil i de siste 
fire	årene.	Mengden	sank	faktisk	et	halvt	prosentpoeng	
fra 2015 til 2016, selv om forbruksvolumet økte omtrent 
med 1,5 prosent i samme periode. Det må likevel mer 
til for at Norge skal nå målet om at veksten i den totale 
avfallsmengden skal være vesentlig lavere enn den øko-
nomiske veksten. Slik ressurseffektivitet er hjørnesteinen 
i sirkulærøkonomien, der resirkulerte materialer brukes i 
ulike former på markedet så lenge det lar seg gjøre, og 
begrenser behovet for utvinning av nye ressurser. 

Å prioritere avfallsreduksjon er første steg til sirkulærøko-
nomien. Deretter følger ombruk, materialgjenvinning, 
energigjenvinning og til slutt deponering. EUs sirkulær-
økonomipakke vil kreve at vi må materialgjenvinne mer. 
Da er plast- og matavfall naturlige steder å begynne. 
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Kilde: Mepex (2015), 
basert på plukkanalyser

Store mengder resirkulerbart 
avfall havner i restevfallet. 
Særlig for tekstiler og plast er 
det mer å hente.

Nasjonal returandel

Restpotensiale
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Plast
Globalt har plastproduksjonen har økt med tjue ganger 
fra 1964 til 2014. I 2016 stod norske husholdninger for et 
forbruk på 97 957 tonn plastemballasje, omtrent 18 kilo 
hvert år per innbygger. 

Plast brytes svært sakte ned i naturen og er en trussel for 
det marine miljøet. Det er det viktig at vi behandler denne 
råvarestrømmen med omhu slik at plast ikke havner på 
avveie. 

Plastproduksjon er basert på fossile råvarer. Når det ener-
gigjenvinnes som restavfall, slippes det ut fossil CO2. For 
å minimere dette er det blant annet viktig at vi material-
gjenvinner plast i så mange omganger som mulig. I dag 
er det vanskelig å materialgjenvinne mye av plasten på 
grunn av produkters design, som for eksempel at plasten 
ikke lar seg skille fra de øvrige materialene. 

 

Kilde: Grønt Punkt Norge, Statistisk sentralbyrå: Avfall frå hushalda (2017)

Globale plaststrømmer er ikke resssurseffektive.  
Av 78 millioner tonn produsert plast blir kun 14 prosent 
samlet inn til materialgjenvinning. 

Av dette blir 8 prosent materialgjenvunnet til noe av dårli-
gere kvalitet, 2 prosent til noe av tilsvarende kvalitet, og 4 
prosent går tapt i prosessen. 
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 Plastics Econom
y: 

Rethinking The Future of Plastics (2016)

Globale plaststrømmer 
er ikke sirkulære

Globalt: 20 x plastproduksjon fra 1964 til 2014

I Norge: 25 % av innsamlet plastemallasje 
materialgjenvinnes og 73 % energigjenvinnes
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Avfallsressursene
I år er avfallsregnskapet til Statistisk 
sentralbyrå (SSB) utsatt fra september til 
slutten av november. En ny definisjon av 
biprodukt vil trolig påvirke de publiserte 
tallene. 

195 tonn ombruksvarer omsatt på  
gjenbruksstasjoner i Oslo

Innovatør Renovasjonsetaten i Oslo

Avfall fra industrien
19. september publiserte Statistisk sentralbyrå 
(SSB) den nasjonale statistikken over avfall og 
gjenvinning i industrien. Det oppsiktsvekkende 
var at den totale mengden avfall var redusert 
til 906.000 tonn avfall levert i 2015, fra 
2.286.000 tonn i 2008. Tallene er likevel ikke 
sammenlignbare. 

Det er hovedsakelig en endring av definisjon 
av biprodukter som gir utslag på statistikken. 
Etter å ha rådført seg med andre nordiske 
myndigheter, har Miljødirektoratet forent SSBs 
definisjon av biprodukt med den i EU. Det som 
tidligere ble definert som avfall, faller derfor 
av ulike årsaker under en ny definisjon som 
biprodukt.

Industriavfallsundersøkelsen er en viktig kilde 
i avfallsregnskapet. Avfallsregnskapet som 
ble utgitt i 2016 viste at industrien stod for 22 
prosent av de totale avfallsmengdene i Norge. 
Det er derfor tenkelig at biproduktdefinisjonen 
også vil gi utslag når avfallsregnskapet 
publiseres 21. november.

22%
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Avfallsregnskapet for 2016 viste at 
private husholdninger, bygg- og 
anleggsvirksomhet, tjenesteytende 
næringer og industrien leverte omtrent de 
samme avfallsmengdene.
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39 prosent av foretakene i vann, avløp og renovasjons-
sektoren har drevet med produkt- eller prosessinnovasjon 
i perioden 2014-2016. Dette merkes på bransjens årlige 
innovasjonspris som Avfall Norge deler ut på årskonferan-
sene i juni hvert år. I 2017 rullet det inn nominasjoner til 
Avfall Norges Innovasjonspris fra både privat og offentlig 
sektor. 

I en medlemsundersøkelse sa 58 prosent av Avfall Norges 
medlemmer at de hadde jobbet med innovasjon det siste 
året.  

Vi må imidlertid jobbe mer med disruptiv innovasjon, 
metoder for utvikling av innovasjon og nye forretnings-
modeller. Vi må samarbeide mer på tvers, med andre 
spennende aktører i næringsliv og innen entreprenørskap, 
og det var særlig på disse punktene at årets vinnere 
utmerket seg. 

50 000 porsjoner mat reddet i  
oktober 2017 ved hjelp av appen  

Too Good To Go

Renovasjonsetaten i Oslo
Oslo Renovasjonsetaten har 10 gjenbruk- og 
nærmiljøstasjoner i Oslo kommune. 

195 tonn ombruksvarer ble omsatt der i 2016, men 
Renovasjonsetaten tenker også ressurseffektivt om sin 
egen arealbruk. Gjennom samarbeid med bydelen og 
frivillige organisasjoner, samlokaliserer de seg med 
andre kommunale tjenester som frivillighetssentral, 
åpen barnehage, fritidsklubb og er en åpen møteplass. 
Arbeidstrening,	ombruk,	fiksefester,	byttemarked	og	 
sykkelverksteder er bare noen av aktivitetene som tar  
plass her. 

Dette	gir	Renovasjonsetaten	en	flott	mulighet	til	å	være	
tettere på lokalbefolkningen og kan gjennom dette gjøre 
deres tjenester mer kjent samtidig som de bidrar til noe 
positivt for lokalmiljøet. 

Innovatør Too Good to Go- Sophie Wiik, gründer og daglig leder i Too Good To Go mottar Avfall Norges Innovasjonspris.

Too Good To Go
Hver dag bidrar appen Too Good To Go med å endre 
holdninger til det å kaste mat - både hos forbrukere og 
bedrifter. Appen viser spisesteder i nærheten som har 
porsjoner til overs ved stengetid, og lar brukeren kjøpe 
disse til en billig penge. Dette har vært svært populært. 

Totalt 200 000 porsjoner har blitt reddet siden de 
ekspanderte til Norge i 2016, og i kun oktober 2017 
hindret appen 50 000 porsjoner mat fra å bli kastet. 

Innovatører
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REdu
Gjennom bransjens samarbeid med universitetene har flere studenter fra NTNU og 
NMBU hatt allsidige sommerjobber rundt omkring i landet. Her er noen av deres 
erfaringer.

Tonje (VESAR) 
Bruk-og-kast-samfunnet slik det er mange steder i verden 
er ikke bærekraftig over lengre tid, og hvis ikke vi klarer 
å ivareta de ressursene vi har, vil vi ikke kunne overlevere 
en levedyktig planet til generasjonene som kommer etter 
oss. Avfallsbransjen, med kretsløpstankegangen i front, 
er derfor en utrolig viktig aktør for å sette samfunnet på 
en mer bærekraftig kurs fremover. Avfall er ressurser på 
avveie – noe hele samfunnet bør ha i bakhodet!

Stella Wergeland (Østfoldforskning)
Sommerjobben har gitt meg nyttig lærdom om de ulike 
plasttypene og deres egenskaper, og om hvorfor vi må ta 
vare på den begrensede ressursen. Noe svært oppsikts-
vekkende er at alt vi vet fra dagens forskning, blant annet 
om innsatsfaktorene som legges inn i plastproduksjonen 
og forurensning ved feilsortering, ikke gjenspeiles i tilta-
kene vi gjør i Norge. Dette er en utfordring som krever 
umiddelbare tiltak – noe som belyser hvor viktig det er å 
få arbeidet fra denne bransjen på dagsorden. 

Kadja og Vilde (Lindum AS)
Vi møter mange forskjellige folk med ulike bakgrunner, 
som gir en god blanding av akademikere og faglærte og 
et særdeles godt arbeidsmiljø. Vi er begge opptatt av 
dagens klimaproblem, og synes vi har fått et godt innblikk 
i hvor enormt viktig denne bransjen er, og vi tror ikke den 
blir noe mindre viktig i fremtiden. 

Sara Wenpei Huang 
(Renovasjonsselskapet for 
Drammensregionen)
Avfalls- og gjenvinningsbransjen omfavner mange ulike 
fagområder og samfunnsutfordringer - akkurat som plan-
leggingsbransjen. Erfaringene fra RfD og avfallsbransjen 
kommer jeg til å ta med videre og dele med andre. Videre 
vil det være naturlig for meg å tenke på renovasjon og av-
fallsløsninger i arbeid med masteroppgaven til neste vår, 
og	definitiv	i	fremtidig	arbeid	som	arealplanlegger!

Charlotte Fagernæs  
(Renovasjonsetaten i Oslo)
Inntrykket jeg har fått av avfallsbransjen er at den er veldig 
kompleks og at den er avhengig av godt samarbeid både 
innad i bransjen, men også på tvers av etatene og private 
organisasjoner. Den er i utvikling, og mer det legges 
mer arbeid oppover i avfallshierarkiet. I Oslo kommune 
jobber de for eksempel med avfallsforebygging, ombruk 
og materialgjenvinning. Gjenbruksstasjonene Haraldrud 
og Smestad er de to største i Oslo, og kan ha over 1000 
besøkende i løpet av en dag. Det var imponerende å se 
på dynamikken i disse store anleggene.

Charlotte Fagernæs på Avfallskonferansen i Kristiansand i juni
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Kurs og arrangementer våren 2018
Januar
 

30.– 31. januar: Kurs: Drift av gjenvinningsstasjoner
Dato kommer: Kurs for driftsoperatører på mottak  
 for farlig avfall

Februar
 

Dato kommer: Videregående kurs: Farlig avfall

Mars
 

8.– 9. mars: Driftsforum for kompostering
14.– 15. mars: Kommunikasjonsseminaret 2018
14.– 15. mars:  Gjenvinningsseminaret 2018

April
 

4.– 5. april:  Farlig avfall-seminaret 2018
10.– april:  Driftsforum biogass
Dato kommer: Grunnkurs i avfall og gjenvinning
Dato kommer:  Planlegging av renovasjonsløsninger
Dato kommer: Årsmøte i Avfallsforsk

Mai
 

8.mai: Kurs: Asbest på avfallsmottak 
Dato kommer: Seminar for offentlige anskaffelser  
 2018 

Juni
 

5.– 7. juni:  Avfall Norges årskonferanse: 
 Industriell bærekraft

2018 kommer Avfall Norges årskonferanse 
til Stavanger, med temaet industriell bære-
kraft! Reduser avfallet - viderefør råvarene 
- benytt ressursene - forbedre og skap nye 
produkter og velfungerende markeder.

Charlotte Fagernæs på Avfallskonferansen i Kristiansand i juni

Følg med på www.avfallnorge.no for 
endelige	kursdatoer,	steder,	flere	
arrangementer, med mer. 

Aktuelle kurs som sikrer at du og 
dine medarbeidere har nødven-
dig kunnskap og kompetanse i 
hverdagen.

Oslo, 3. november 2017
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Fortsatt nysgjerrig?
Følg oss på Facebook ,Twitter og www.avfallnorge.no 

for siste nytt innen avfall og gjenvinning. 

www.avfallnorge.no


