
Bio- og sirkulærøkonomi i 
fremtiden

Hva blir rollen til biologiske 
avfallsbehandlere?

Nancy Strand, Avfall Norge



Visjoner om sirkulærøkonomien

Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal bidra til utviklingen av en bærekraftig 
og samfunnsansvarlig sirkulærøkonomi, og være navet som bidrar til å 

lukke kretsløpene



 Meklerne

Andre behandlere
Farlig avfall 

Forbrenningsanleggene

Private avfallsaktører 
(næringslivet)

Kommunale selskaper 
(innbyggere)

Gjenvinnerne

Industrien

Planleggere

Hva vil det si å være navet?

Biologiske avfallsbehandlere



The Guardian, 12. september:
A third of the planet’s land is severely degraded and fertile soil is 

being lost at the rate of 24bn tonnes a year
Vår bransje løser globale 

problemer!
● fra fossilt til fornybart
● ressursutnyttelse til nye 

nivåer



Optimer og bevar 
ressurser ved å sende dem 
til stedet med høyest nytte 
til enhver tid. 

Minimer avfall. Sørg for ansvarlig 
sluttbehandling og energiutnyttelse. 

Ta vare på naturressurser. Ta 
ut kun det nødvendige.
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Illustrasjon: Ellen MacArthur Foundation



Avfallspyramiden

Et mål om å bevege oss 
oppover - og kanskje 

også over - 
avfallspyramiden. 

Hvem blir de nye 
samarbeidspartnerne?

Hvem blir de nye 
konkurrentene?

Ressurspyramiden?



Kilde: NHO, Mot bioøkonomien

Verdikjeder i 
bioøkonomien



Nye EU-mål
Trolig: 65 prosent materialgjenvinning

Trolig: Påbud om utsortering av 
matavfall, med forbehold

Parallelle initiativ i Norge
Ny bransjeavtale om å redusere 
matsvinn innen 2030 signert 25. 
september



Hva gjør Avfall Norge
Her og nå: 
❏ Krav til kildesortering av matavfall - også i næringslivet
❏ Krav om rapportering av avfallsbehandling for børsnoterte 

selskap

Relevante nettverk: 
Vi må ut av Norge for å nå de store strømmene! 
❏ Nordisk fosfornettverk, European Compost Network, 

International Solid Waste Association



Havbruk og fiskeri

Transportnæringen

Landbruk
Skog og treforedling

Matvareindustri

Symbiose med andre markeder



Hvordan kan dere bruke Avfall Norge i dette arbeidet?

Hvem kunne dere tenke dere å samarbeide med?

Til slutt:



Medlemsmøter - 
si din mening!

3. oktober Choice The Edge, Tromsø

12. oktober Radisson Blu, Gardemoen

17. oktober Radisson Blu, Gardemoen

19. oktober Fylkeshuset, Sarpsborg

26. oktober Avfall Sør, Kristiansand

8.-9. november

HØSTMØTET, Scandic Seilet, Molde



Tusen takk for meg! 
nancy.strand@avfallnorge.no


