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Avfall Norges nye strategi 2018 - 2022:

Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal være 
navet i sirkulærøkonomien



Hva er sirkulærøkonomi?

Resirkulerte råvarer og 
biprodukter Forsvarlig avfallshåndtering

Ressurseffektivitet, 
Avfallsforebygging
Nye økonomiske modeller

En sirkulær økonomi innebærer å utnytte ressurser på en slik måte at de gir samfunnet høyest 
mulig verdi og nytte lengst mulig. Dette kan oppnås gjennom design for forlenget levetid, økt 
ombruk, reparasjon, oppgradering og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig 
ressurser går tapt.



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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Avfallspyramiden

Et mål om å bevege oss 
oppover - og kanskje 

også over - 
avfallspyramiden. 

Hvem blir de nye 
samarbeidspartnerne?

Hvem blir de nye 
konkurrentene?

Ressurspyramiden?



Fremtidsvisjoner

Hvordan påvirker nye omgivelser og ny 
strategi måten vi jobber på?

2017 - 2019 2020-2022 ... 2030

Dagens utfordringer Hva er hindringene for å  gjøre en 
best mulig jobb her og nå?1/3

2-5 års perspektiv

Morgendagens 
utfordringer

Kontinuerlig forbedringer. Hva ser vi i 
dag  som blir en forventning i morgen?1/3 2-5 års perspektiv

Hvilke trender ser vi og hvordan 
kan bransjen arbeide for å være i 
forkant av og delta i utviklingen av 
nye samfunnsutfordringer og 
forretningsmodeller?

5-10 års perspektiv1/3



Policydokument: Deponi



Ønsker dere et fint deponiseminar!

nancy.strand@avfallnorge.no



Navet i sirkulærøkonomien 
- hva vil det si?

Høyere kvalitet av avfallsressursene og bedre ressurseffektivitet skal gi 
Norge grunnlaget for ny verdiskapning. For å utløse dette må vi: 

Materialgjenvinne mer MEN: Hvordan skal kvaliteten bli bedre? Finnes det nok etterspørsel? Er det 
en forsvarlig og lønnsom avsetning?
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Videreutvikle bransjens forvaltning og virksomhetsutøvelse. Er vi gode nok til å utfordre vaner?

Jobbe lenger opp i avfallspyramiden og samarbeide tettere med virksomheter i sektorer vi ikke er 
vant med. 

For Avfall Norge vil rollen som møteplass være en viktig del av det å bli 
navet i sirkulærøkonomien.



Fra deponi til ressurs

Materialer som kan 
gjenvinnes skal vekk 
fra deponiene – 

for eksempel gips

Landfill mining – 

bedre teknologi og 
høyere etterspørsel 
etter råvarer 

Etterbruk av 
deponiarealer er 
også en ressurs for 
samfunnet 





Avfall Norges definisjon av navet i sirkulærøkonomien:

Avfalls- og gjenvinningsbransjen (Avfall Norge) skal bidra til utviklingen av 
en bærekraftig og samfunnsansvarlig sirkulærøkonomi, og være navet 
som bidrar til å lukke kretsløpene.


