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Agenda medlemsmøte

1. Korona-krisen 
2. Status bransje og medlemmer
3. Avfall Norges satsingsområder og 

prosjekter



Korona-krisen: krevende tider 
-  ekstraordinær innsats!

● Helter - holdt hjulene i gang
● Sterkt fokus på smittevern
● Husholdning: holdt hentingen 

stabil tross mer avfall
● Næring:  krevende situasjon - 

stengt næringsliv 



Avfall Norges arbeid i korona-krisen

● Bransjens samfunnskritiske funksjon
● Tiltak i krisepakkene - kort og lang sikt
● Felles budskap - samlet bransje
● Faglig bistand til medlemmene
● Årskonferanse og seminarer avlyst - digitale møteplasser og 

styrket prosjektarbeid 



Hva nå?

Det handler om
GRØNN OMSTILLING-

Verdiskaping og arbeidsplasser
Ressurseffektivitet og reduserte 

klimautslipp hører sammen 



Utvikling av sirkulærøkonomi pågår for fullt!

Biogass- og gjødselforum  
Vestland

Forum for sirkulær 
plastemballasje

Sirkulærskolen
Ressursgruppe Sirkulær



Samle
Prioritere fagområder, 
møteplasser og tematikk som 
samler bransjen 

Utvikle en felles forståelse for 
bransjens rolle i den sirkulære 
økonomien
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Utvikle
Innhente og dele kunnskap som 
er sentral for bransjen 

Være en møteplass for dialog og 
debatt om bransjens utvikling 
 
Stimulere bransjen til innovasjon 
og utvikling
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Posisjonere
Eie og formidle fakta som er 
strategisk viktig i den sirkulære 
økonomien

Fremme saker som i 
skjæringspunktet mellom 
bransjens og samfunnets behov
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Samle bransjen er Avfall Norges mål nr. 1



Næringspolitikk fremover

Vi jobber med “Stortingsprogram for sirkulær økonomi og 
gjenvinning” som blir vår politiske plattform frem mot 
stortingsvalget i 2021
Kjernen i budskapet blir behovet for grønn omstilling og koblingen 
mellom klima og ressurser.  
■ Vi har hatt ett politikkverksted og skal ha ett til senere i dag
■ Vi er ute og snakker med enkeltmedlemmer 
■ Vi er ute og snakker med de politiske partiene
■ Vi har gjort en interessentundersøkelse hos sentrale aktører
Forslag kommer over sommeren og vedtas i styret 



Satsingsområder 2020-2021

ReThinking Waste
Bio

Plast
Tekstil 

DigsIT                                                

Bransjeløftet
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DigsIT



Waste.community - 
Bransjenettverket for utveksle meninger, erfaringer, diskutere 
og sammen bidra til utvikling i bransjen

Gratis i 
medlemstilbud i 
2020

Få synlighet i 
bransjenettverket 
gjennom egen profil, 
Brandl og marketplace

Antall i 
waste.community så 
langt: over 200 - 
forventer mange flere i 
løpet av 2020



Nøkkelprosjekter 2020



Tekstil

Fremdrift: Styringsgruppe og prosjektplan etablert, starter arbeid med delprosjekt over sommeren



Bio2020

Plast2020

EU

Merkeprosjektet



CLOCC - et internasjonalt bistandsprosjekt

● Finansiert av Norad
● 40 millioner kr over 3,5 år
● Bistår land med manglende avfallssystemer
● Mobiliserer norske og internasjonale 

eksperter for å bygge kapasitet hos lokale 
myndigheter

● Første implementeringsland er Indonesia og 
India 

● ISWA er internasjonal samarbeidspartner
● Ønsker å involvere medlemmene våre

Mål: Redusere marin plastforsøpling ved å forbedre avfallshåndteringen i 
land som står for mye av plastforurensningen



Få mer innsikt i et tema og et bredere nettverk gjennom 
nettverkspakker
Hva får du?

- Skreddersydde nyhetsbrev om prosjektet/temaet 
- Gratis deltakelse for totalt 5 fra din virksomhet på et webinar om tema 
- Deltakelse i det digitale bransjenettverket waste.community for 

erfaringsdeling og diskusjoner (kun medlemmer)

Deltakere i pakke så langt: 28 virksomheter
Områder Pris

Tekstil 30.000/15.000

Bio 30.000/15.000

Plast 30.000/15.000

Digitalisering 30.000/15.000

EU green deal & sirkulær 
økonomi - mini

25.000

Er du eller ønsker du å være med i prosjektet innenfor samme tema? Da er 
nettverkspakken inkludert 

Deltakere i pakker så langt: 28 medlemmer

Alle som er med i prosjektene inkl



Aktiviteter og møteplasser 2020  

Måned Innhold

Juni 
● Webinar: Samarbeidsmøter med leverandører og 

konsulenter (gratis)
● Webinar: Hva skjer med flyveasken (gratis)
● Webinar: Ny merkeordning for avfall - status og 

informasjon på den nye merkeordningen (gratis for 
kommunikatører)

● Webinar: Introkurs avfall og sirkulærøkonomi 
● Webinar: Nettverksmøte for unge - oppstart 

(gratis)
● Webinar: Generalforsamling og medlemsmøte 

(gratis)
● Webinar: Kick off REdu digitalt internship og 

workshop (gratis for studenter)

Måned Innhold

August - ● Webinar: DigiArendal 
● Kurs i prøvetaking og prøvehåndtering
● Forberedelse til strandryddeuka
● Avslutning REdu internship (gratis)
● Internasjonalt arbeid (arbeidstittel) (gratis)

September 
● Webinar: Intro avfall og sirkulærøkonomi 
● Web: kurs i basiskarakterisering 
● Web: Biowebinar 
● Web: Anskaffelseswebinar 
● Kurs drift av gjenvinningstasjoner 

Oktober ● Høstmøtet + utstilling (åpent for alle)
● Web: Kurs Produsentansvar 
● Kurs Drift av deponi 
● Energigjenvinning webinar 

November ● Web: HMS-seminar
● Farlig avfall og deponiseminar
● Åpent hus
● Webinar: Fremtidens løsninger med konsulenter og leverandører (utkast)



Podcasten Sirkulér

Avfall Norges podcast om 
sirkulærøkonomi og 
resirkulert råvarer!

Episode 2 ute nå
“Fra avfall til produkt”
med Geir Tore Leira, Direktør 
Innherred renovasjon IKS


