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EUs politikk om sirkulær økonomi

▪ Beholde ressurser, spare penger, skape 
arbeidsplasser og redusere 
klimagassutslippene

▪ Handlingsplan
– produktdesign og produksjonsprosesser
– forbruk 
– avfallsbehandling 
– marked for sekundære råmaterialer og 

gjenbruk av vann
– sektorovergripende virkemidler
– innovasjon og investeringer

▪ Endringsdirektiver for avfall



Kommisjonens forslag om avfall 

Forslag til bindende mål, 
materialgjenvinning 

Rapportert 2013 Mål 2020 Mål 2025 Mål 2030

Husholdningsavfall og lignende avfall 39 % 50 % 60 % 65 %

Totalt for alt emballasjeavfall 55 % 65 % 75 %

• Enighet om EU-pakke om sirkulær økonomi forventes i løpet av vinter 2017/2018



Andre endringer 

▪ Endring av beregningsmetode for materialgjenvinning
▪ Biogassbehandling kun materialgjenvinning dersom bioresten 

utnyttes til nyttig formål
▪ Definisjon for municipal waste

– Inneholder hageavfall

▪ Rapportering av matavfall
▪ EUs rammedirektiv for avfall – forslag om forpliktende krav:

– Separat innsamling av biologisk avfall



Prosesser det er særlig viktig å følge…

▪ Særlig viktig å følge EUs arbeid med
– Tiltak vedr. samspill mellom avfalls-, produkt- og 

kemikalielovgivningen
– fremme en effektiv anvendelse af biobaserte ressurser  
– Gjødselproduktregelverket
– Strategi for plast

Sikre positive miljøeffekter totalt, unngå uønsket spredning av 
prioriterte miljøgifter



Stortingsmelding – avfall som ressurs

▪ Forebygging av avfall
▪ Bedre utnyttelse av ressurser i 

avfall
▪ Marin forsøpling



Potensial for husholdningsavfall

Generert mengde i 2014: 

2,264 millioner tonn 
husholdningsavfall
2,123 millioner tonn avfall fra 
tjenesteytende næringer



Avfallsforebygging

▪ Reduksjon av matsvinn
– Bransjeavtale om å redusere 

matsvinn med 50% innen 2030
▪ Bransjesamarbeid for øke 

ombruk av tekstiler
▪ Utvikle avfallsforebygging av 

emballasjeavfall innenfor 
produsentansvarsordning

▪ Påvirkning økodesigndirektivet



Materialgjenvinning av avfall

▪ Bedre statistikkgrunnlag
▪ Vurdere nytt materialgjenvinningsmål
▪ Opprettholde kvaliteten av råstoffet
▪ Utredning av krav om utsortering og 

materialgjenvinning av plast og 
matavfall

▪ Øke bruk av organiske og avfallsbaserte 
gjødselvarer



Oppdrag om utsortering av våtorganisk 
avfall og plastavfall

▪  utarbeide forslag til forskrift
– Krav om utsortering og materialgjenvinning 
– Krav rettes mot kommuner og virksomheter 

som genererer og håndterer næringsavfall 
som likner husholdningsavfall

▪ konkretisere hvilke typer plastavfall og 
hvilke typer biologisk avfall 

▪ avgrensing av virksomhetene
▪ utrede de samfunnsøkonomiske 

virkningene og konsekvenser
▪ Frist for oppdraget er 15. juni 
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Dagens situasjon

  Våtorganisk avfall Plastavfall
  [tonn/år] [tonn/år]

Husholdningsavfall    
Generert mengde 400 000 120 000
Kildesortering (gjennomsnitt)  45 % 20 %
Dvs. potensial for økt utsortering 220 000 53 000
     

   
Generert mengde 300 000 128 000
Kildesortering (gjennomsnitt)     52 % 34 %
Dvs. potensial for økt utsortering 140 000 41 000



Behov for nye virkemidler

▪ Ikke konkrete krav til håndtering av våtorganisk avfall eller plastavfall
– I kommunene basert på politiske beslutninger
– For virksomheter avgjør ofte gårdeier eller innsamler hvilken løsning som 

velges

▪ Norsk avfallspolitikk basert på likestilling mellom energigjenvinning og 
materialgjenvinning
– Lavere kostnad ved forbrenning enn materialgjenvinning
– Kommunene opptatt av å holde avfallsgebyrene på et lavt nivå

▪ Antar at forslaget i seg selv kan bidra til å komme nærmere målet for 2020, 
men kun om lag 30 % av nødvendig økning



Reduksjon av matsvinn

▪ Bransjeavtale for reduksjon av matsvinn
– 15% innen 2020
– 30% innen 2025
– 50% innen 2030 

▪ Matsvinnet reduseres i hele matkjeden
▪ Myndighetene har ansvar for 

– Nasjonal statistikk
– Hovedrapportering
– Kartlegging av matsvinn hos forbrukerne



Prosjekt «Registreringer og beregninger av 
matsvinn i norske husholdninger»
▪ Kartlegging av matsvinn i forbrukerleddet. 

– Metodikk både for innhenting og utarbeiding av 
årlig matsvinnstatistikk for norske 
husholdninger 

– Gjennomføring av plukkanalyser
– Utvikling av et system for vedlikehold av data

▪ Oppdaterte nasjonale nøkkeltall for matsvinn 
fra husholdningene for 2017 og 2015

▪ Kobling til Kostra-tall
▪ Etablering av en database med data fra 

plukkanalyser



Nyttig bruk av aske fra 
forbrenningsanlegg for rene brensler
▪ Bruk av aske til gjødsling i skog eller 

som fyllmasse reguleres direkte etter 
forurensningsloven

▪ Ønske om tydeligere regler
– Bruk som gjødsel i skog vurderes i 

arbeidet med revidering av 
gjødselvareforskriften

– Bruk som fyllmasse: behov for forskrift 
eller annen regulering? 



Pilotanlegg for biogass av «nye» substrater 

▪ 13% husdyrgjødsel til biogass redusereer 
klimagassutslipp  med 100 000 t CO2-ekv.

▪ Tilskuddsordning forvaltes av Innovasjon 
Norge

▪ Ikke for våtorganisk avfall og avløpsslam, men 
for fiskeslam, husdyrgjødsel, skogsavfall …

▪ 50% kostnadsdekning små bedrifter, 30% store 
bedrifter

▪ Eksisterende anlegg som vil teste ut ulike 
substratkombinasjoner kan også søke



Takk for oppmerksomheten!
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