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Innsamling og forbehandling
Matavfall fra husholdning og næring

● Finansiert av Handelens Miljøfond(HMF) 

● Prosjektperiode august-desember 2019

● Kunnskapsprosjekt som bygger på tidligere utredninger
• Substratprosjektet

• Nye metoder for forbehandling av matavfall 

● Bakgrunn
• Mye feilsorteringer og uønskede materialer i matavfallet

• Kvalitet på substrat og biorest

• Økonomi

● Formål
• Overordnet: Begrense plast/mikroplast i substrat, biogjødsel og kompost

• Forberede uttesting av nye løsninger/metoder/teknologier

• Innsamling av matavfallet som reduserer bruk av plast

• Forbehandling av matavfall fra husholdninger og næring



Prosjektorganisasjon

● Styringsgruppa

• Lars Fugledal, Jens Måge, Ketil Stoknes, 

● Referansegruppe

• Faggruppe for biologisk behandling 

• Faggruppen for avfallsressurser

• Nettverk for nedgravde løsninger/ettersortering 

● Utførende

• Sølvi & Jarle (Mepex)

• Emelie (IVL)
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Delprosjekter

1. Nye forbehandlingsteknikker for matavfall

2. Posetyper for innsamling av matavfall

3. Oppsamlings- og innsamlingssystem for matavfall

● Forberede hovedprosjekt med gjennomføring av tester 

● Gjennomføring av hovedprosjekt forutsetter finansiering
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Nye forbehandlingsteknikker for matavfall

● Testing av kjente teknologier som ikke er i bruk i 
Norge
• Finnes anlegg med disse teknikkene i Finland, Sverige og Danmark

• Fullskala forsøk 

• Testanlegg/Labskala

● Materialgjenvinning av rejekt
• Samarbeid med anlegg i Danmark

● Mikroorganismers, enzymers, temperatur og 
trykkets effekt på separasjonsprosessen, 
nedbrytning av papir og plast
• Økt kunnskap om Reniscience-teknikken brukt på kildesortert 

matavfall

• Forskning/lab eller pilotskala

• Samarbeid med forskningsmiljø



Posetyper for innsamling av matavfall

Forberede utarbeidelse av best practice/standard for 
matavfallsposer - Papirposer, bioposer (stivelsesbaserte) og 
plastposer (PE)

• Forberede testing av forbehandlingsmetoder tilknyttet uttak av 
posemateriale i rejekt 

• Mest mulig uønsket og minst mulig biologisk materiale i rejekt 

• Forberede testing av nedbryting av rester av stivelsesbaserte bioposer i 
jordsmonn

• Klarlegge påvirkning av brukernes adferd  

• Kartlegge av fordeling av posetyper på nasjonalt nivå i Norge

• Kartlegge i hvilken grad posemateriale er avgjørende for om 
biorest/gjødselprodukt kan benyttes på jordene

• Kartlegge økonomiske konsekvenser tilknyttet innkjøp og forbehandling 

• Innhente erfaringer fra kommuner og IKS

• Innhente erfaringer fra biogassanleggene



Oppsamlings- og innsamlingssystem

Forberede utarbeidelse av oversikt over hvilke effekter de 
forskjellige systemene kan ha for kvaliteten på substratet 

● Kartlegge mulige oppsamlings- og innsamlingssystemer

• Oppsamlingsenheter (beholdere, overflate containere, nedgravde løsninger)

• Renovasjonsbiler (kamre, kran-/tømmeløsninger)

• Avfallssug (stasjonære og mobile)

• Sorteringsteknologi (Optisk, NIR)

• Kvern-/tank løsning

• Kvern til tank og sugebil til behandling

• Kvern til slamavskiller (sugebil) og væskefase til avløps-
anlegg



Takk for meg☺


