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Bakgrunn

• Studietur til Nederland en uke i september 2017, 
Besøkte 12 byer, tettsteder og landområder

• NL mener de "fant opp" begreper som 
"avfallshierarkiet" og "sirkulær økonomi"

• Ledende på gjenvinning (sammen med deler av 
nordiske land, Belgia og Tyskland)

• Har satt konkrete mål



Fra 
NVRD



Felles mål (eller ... 
den brutale 
virkelighet for 
norske kommuner i 
2020 og framover!)



Norske 
krav/mål eller 
statistikk-rappo
rtering

Gjenvinning Materialgjenvinning Utsortering Meld. St 45 (2016 -17)

Emballasje

Drikkevare emballasje

Krav: 30 % plast, 50 % EPS, 
60 % kartong, 15 % tre

Min. 25 %, mål 
etter vedtak i 
Mdir.

Utrede utvida 
produsentansvar

EE-avfall 
 

Krav: 75 – 85 %

Batteri Krav : 65 % blybatteri, 75 % 
Ni Cd, 50 % andre

Matavfall o.l. stat.: 47 % (2011) stat.: 22 % (2011)
(i tillegg 18 % til 
kompostering)

Utrede krav om utsortering

Bilvrak Krav: 95 % Krav: 85 %

Papp (brunt papir)
Papir

stat.: 99 %
stat.: > 90 %

Separat innsamling
(papir, plast, metall, glass)

Ingen nasjonale

Plast
     fritidsbåter
     Marint avfall

stat.: < 40 % Utrede krav om utsortering
Tilskudd
Utrede gratis levering

Husholdningsavfall stat: 38 % Utrede

Bygg- og rivingsavfall 60 %

Glass fra emballasje
Annet glass

stat.: 90 %
stat.: "lite"



Nederland                           Norge

• Tidlig ute med "det meste", 
deponiforbud, 
forbrennings-forbud, konkrete 
mål, minimumsstandarder
• Nasjonal avfallsplan med 

konkrete mål
•Materialgjenvinning øker, 

restavfallsmengde går ned
• Visjon om "Circular Economy" i 

2050
• Forbrenner ikke matavfall/ 

nedbrytbart
• Ikke pant

• Et av ledende land når det gjelder 
miljøgifter og system for farlig 
avfall og EE-avfall
• Ingen/få krav til håndtering av 

husholdningsavfall
•Materialgjenvinning minsker, 

restavfallsmengde går opp
• Nest høyest andel forbrent avfall 

i Europa
• Forbrenner matavfall/ 

nedbrytbart
• Pant på drikkevareemballasje



Utfordringer

•Vi skiller lite mellom "recycling" og "recovery"

• Få konkrete mål, få krav til utsortering

• Lite sammenlignbar statistikk
• Skal vi regne på MSW "municipal solid waste" (kommunalt avfall) eller 

"houshold waste" (husholdningsavfall)?
• Skal vi regne på innlevert avfall til gjenvinning, forberedt avfall til gjenvunnet 

eller faktisk gjenvunnet?
• Hvilke fraksjoner skal vi dele inn i?

•Hvorfor har vi hovedfokus på avfall vi ikke ønsker å ha?

•Hvordan skille ut og destruere miljøgifter i et lukket avfallssystem?



Besøksanlegg for materialgjenvinning

•Mottaksanlegg for rene fraksjoner og restavfall
• Amsterdam
• DAR

• Sorteringsanlegg for emballasje i Rotterdam (Suez)
• Gjenvinning av glass (Maltha)
• EE-avfall (SIMS)
• CDM gjenvinning (Baetsen)
• Plastgjenvinning (van Werven)
• Sentralsortering av blanda avfall i Friesland (OMRIN)
• Tekstilgjenvinning (Wieland)
•Organisk avfall (Meerlanden)



Nasjonale mål i NL

2020: 100 
kg restavfall

2025: 30 kg 
restavfall





Til ettertanke etter besøket 
i NL

• Mål også for restavfallsmengde

• Fokusering på rene fraksjoner, og slik at det er 
høyest servicenivå for avfall som kan 
materialutnyttes

• Betalingsincentiv innrettes slik at det lønner seg å 
materialgjenvinne og levere minst mulig restavfall

• Kort vei til mottaksstasjoner

• Stiller spørsmålet: 
Hvorfor skal vi da hente restavfall?



Takk for meg



"Selvfølgelig tar vi imot bildekk gratis – 
det går jo omtrent i null ved 
viderelevering, og da tar vi også imot dekk 
med felg uten betaling (selv om det er en liten 
kostnad med manuell demontering)



I 2016 oppnådde ROVA-kommunene:


