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Sammendrag
Hjellnes Consult AS er sammen med Norsk Treteknisk Institutt engasjert av Avfall Norge
for å utrede løsninger for materialgjenvinning av treavfall fra husholdningene.
Hovedfokus skal være avfall fra husholdningene, men også tall fra industri og bygg og
anleggs skal inkluderes. Hovedoppgaven i oppdraget er å vurdere potensialet for
materialgjenvinning og bedre utnyttelse av treavfallet i dag.
Det er kjent i bransjen at nedleggelser i papir- og treindustrien i Norge har medført stor
utfordring med å finne lønnsom avsetning på flisen i Norge. Returflis «konkurrerer» med
«jomfruelig» treflis på markedet, og så lenge det er overskudd av jomfruelig trevirke utgjør
det en barriere for materialgjenvinningen av returflis, som i mange tilfeller utgjør et produkt
med varierende grad av renhet. Dette bekreftes også av at Norge har gått fra å være en
flisimportør til å være en fliseksportør.
DAGENS MATERIALSTRØM
I følge Statistisk Sentralbyrås avfallsregnskap oppsto det totalt 1 347 000 tonn trevirke i
2014. Det er fire hovedkilder til trevirke i Norge. Størsteparten kommer fra industrien (51
%), deretter er bygg- og anleggsvirksomhet og de private husholdningene store kilder (20
% hver). I tjenesteytende næring oppsto 9 % av trevirket. Mesteparten av treavfallet
energigjenvinnes i dag (89%), og noe materialgjenvinnes (11%) ifølge SSB. I følge
egenrapportering fra industrien som er gjengitt på Norske utslipp.no materialgjenvinnes det
en stor andel trevirke i industrien. Kvalitet på tall fra både SSB og norske utslipp er beheftet
med usikkerheter.
Gjenvinningsaktørene mottar en svært varierende andel rent trevirke, basert på hvilke
bransjer de mottar trevirke fra. Aktører i gjenvinningsbransjen setter et lavt anslag for
andelen rent trevirke som mottas fra BA-bransjen, og et enda lavere anslag for trevirke fra
husholdningene.
Tre av fire gjenvinningsaktører sorterer og avsetter flis i to fraksjoner som ren og blandet
flis nedstrøms. Flisen går likevel til energigjenvinning i Norge og utlandet i dag.
NEDSTRØMSLØSNINGER
Gjennomgang av aktuelle nedstrømsløsninger viser at vi ser størst potensiale i
materialgjenvinning til trebaserte plater, barrierer tatt i betraktning. Det brukes nå
biprodukter fra sagbruk og massevirke fra skog til å produsere trebaserte plater i Norge. I
utlandet produseres det også komposittmaterialer laget av blandinger av tre og plast, og
det brukes returflis i trebaserte plater. Samlet er trevirkeforbruket til produksjon av
trebaserte plater i Norge anslått til 290 000 tonn per år. Råstoffet som disse bedriftene
bruker i dag er flis fra treindustri og massevirke fra skogbruk. Potensialet utenfor Norge
finnes da det er flere fabrikker som baserer seg på å dekke 30-90 % av råstoffet fra
returflis, men vi anser det for å være mindre aktuelt pga overskudd av flis også i andre
land.
De viktigste barrierene for materialgjenvinning til trebaserte plater er tilgangen på
biprodukter fra sagbruk, og varierende kvalitet på returflis. Aktuelle virkemidler kan være å
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sikre en langsiktig tilgang på returflis til tilstrekkelig lav pris og god nok kvalitet.
Finansieringsløsninger som avlaster risikoen med investeringer kan gjøre det mer
gjennomførbart, som for eksempel kan miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge være
relevant. Et forprosjekt med en aktuell bedrift for å avdekke mulighetene er en normal start i
en slik prosess.
Det er også funnet stort potensiale for bruk av returflis til industriell energi og til råstoff til
biodrivstoff. Det brukes betydelige mengder fossil gass i industrien i Norge og skifte til
returflis kan bidra til overgang til fornybare energikilder i industrien. Returflis kan også være
råstoff til produksjon av biodrivstoff. Pyrolyse er en prosess med varmebehandling av
organisk materiale uten tilgang til oksygen og som produserer gass, olje og kull. Bioetanol
er en annen prosess for å produsere fornybart drivstoff av biomasse. Det finnes et anlegg
som produserer biodrivstoff basert på trevirke, og flere anlegg er under planlegging.
Potensialet er stort også fordi rammebetingelsene er tilstede ved at det nylig ble vedtatt
20% innblanding av biodrivstoff i 2020. Hvis disse planene for produksjon av drivstoff blir
realiserte vil det føre til etterspørsel som tilsvarer cirka 2 millioner tonn returvirke hvert år,
altså mer enn dagens avfallsmengde.
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Forord
Avfall Norge ønsker å bidra til en sirkulær økonomi med høyest mulig materialgjenvinning
og energigjenvinning av det avfallet som ikke kan og bør materialgjenvinnes. Arbeidet med
revidert rammedirektiv for avfall i EU gjør det sannsynlig med vesentlig høyere mål for
materialgjenvinning fra husholdningsavfall og lignendei Norge.
Avfallstrevirke er som en avfallsstrøm en sentral avfallstype både på grunn av mengden
som oppstår og på grunn av at det idag er lite tilgjengelig behandlingsløsninger i Norge.
Avfall Norge ønsker å fokusere på å sammenstille fakta om avfallsmengder og -strømmer
og har derfor gjennomført et prosjekt for å kartlegge strømmene for avfallstrevirke i Norge,
med hovedvekt på avfall fra husholdninger. Kommunale aktører har behov for å finne nye
avsetningskanaler for denne avfallsstrømmen, spesielt med tanke på marked for RT-flis til
forbrenning. Gjennom nettverket for nasjonal handlingsplan (NHP) er det i samme periode
gjort en tilsvarende studie av avfallstrevirke fra bygge- og anleggsvirksomhet.
I dette prosjektet er det kartlagt mengder og avsetningskanaler for RT-flis fra husholdninger
og det er vist til noen nye mulige avsetningskanaler. Rapporten inkluderer en oversikt over
de kjente strømmene for avfallstrevirke og sannsynlig avsetning for disse strømmene.
Rapporten er første del av en serie rapporter som skal fokusere på treavfall og utnyttelsen
av dette.
Dette prosjektet har blitt finansiert gjennom Avfall Norges fou-midler samt bidrag fra:
●
●
●
●
●

Sirkula
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)
Reno-Vest Produksjon
Avfallsselskapene i Midt-Norge
Indre Hordaland Miljøverk

Styringsgruppen i prosjektet har foruten Håkon Bratland som prosjektansvarlig i Avfall
Norge bestått av Ellen Halaas (REN), Tine Lekve (Rekom), Rune Larsen (NG), Bjørn
Heggelund (IR)
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SAMMENDRAG
Hjellnes Consult AS er sammen med Norsk Treteknisk Institutt engasjert av Avfall
Norge for å utrede løsninger for materialgjenvinning av treavfall fra husholdningene.
Hovedfokus skal være avfall fra husholdningene, men også tall fra industri og bygg og
anleggs skal inkluderes. Hovedoppgaven i oppdraget er å vurdere potensialet for
materialgjenvinning og bedre utnyttelse av treavfallet i dag.
Det er kjent i bransjen at nedleggelser i papir- og treindustrien i Norge har medført
stor utfordring med å finne lønnsom avsetning på flisen i Norge. Returflis
«konkurrerer» med «jomfruelig» treflis på markedet, og så lenge det er overskudd av
jomfruelig trevirke utgjør det en barriere for materialgjenvinningen av returflis, som i
mange tilfeller utgjør et produkt med varierende grad av renhet. Dette bekreftes også
av at Norge har gått fra å være en flisimportør til å være en fliseksportør.
DAGENS MATERIALSTRØM
I følge Statistisk Sentralbyrås avfallsregnskap oppsto det totalt 1 347 000 tonn trevirke
i 2014. Det er fire hovedkilder til trevirke i Norge. Størsteparten kommer fra industrien
(51 %), deretter er bygg- og anleggsvirksomhet og de private husholdningene store
kilder (20 % hver). I tjenesteytende næring oppsto 9 % av trevirket. Mesteparten av
treavfallet energigjenvinnes i dag (89%), og noe materialgjenvinnes (11%) ifølge SSB.
I følge egenrapportering fra industrien som er gjengitt på Norske utslipp.no
materialgjenvinnes det en stor andel trevirke i industrien. Kvalitet på tall fra både SSB
og norske utslipp er beheftet med usikkerheter.
Gjenvinningsaktørene mottar en svært varierende andel rent trevirke, basert på hvilke
bransjer de mottar trevirke fra. Aktører i gjenvinningsbransjen setter et lavt anslag for
andelen rent trevirke som mottas fra BA-bransjen, og et enda lavere anslag for
trevirke fra husholdningene.
Tre av fire gjenvinningsaktører sorterer og avsetter flis i to fraksjoner som ren og
blandet flis nedstrøms. Flisen går likevel til energigjenvinning i Norge og utlandet i
dag.
NEDSTRØMSLØSNINGER
Gjennomgang av aktuelle nedstrømsløsninger viser at vi ser størst potensiale i
materialgjenvinning til trebaserte plater, barrierer tatt i betraktning. Det brukes nå
biprodukter fra sagbruk og massevirke fra skog til å produsere trebaserte plater i
Norge. I utlandet produseres det også komposittmaterialer laget av blandinger av tre
og plast, og det brukes returflis i trebaserte plater. Samlet er trevirkeforbruket til
produksjon av trebaserte plater i Norge anslått til 290 000 tonn per år. Råstoffet som
disse bedriftene bruker i dag er flis fra treindustri og massevirke fra skogbruk.
Potensialet utenfor Norge finnes da det er flere fabrikker som baserer seg på å dekke
30-90 % av råstoffet fra returflis, men vi anser det for å være mindre aktuelt pga
overskudd av flis også i andre land.
De viktigste barrierene for materialgjenvinning til trebaserte plater er tilgangen på
biprodukter fra sagbruk, og varierende kvalitet på returflis. Aktuelle virkemidler kan
være å sikre en langsiktig tilgang på returflis til tilstrekkelig lav pris og god nok kvalitet.
Finansieringsløsninger som avlaster risikoen med investeringer kan gjøre det mer
gjennomførbart, som for eksempel kan miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge
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være relevant. Et forprosjekt med en aktuell bedrift for å avdekke mulighetene er en
normal start i en slik prosess.
Det er også funnet stort potensiale for bruk av returflis til industriell energi og til råstoff
til biodrivstoff. Det brukes betydelige mengder fossil gass i industrien i Norge og skifte
til returflis kan bidra til overgang til fornybare energikilder i industrien. Returflis kan
også være råstoff til produksjon av biodrivstoff. Pyrolyse er en prosess med
varmebehandling av organisk materiale uten tilgang til oksygen og som produserer
gass, olje og kull. Bioetanol er en annen prosess for å produsere fornybart drivstoff av
biomasse. Det finnes et anlegg som produserer biodrivstoff basert på trevirke, og flere
anlegg er under planlegging. Potensialet er stort også fordi rammebetingelsene er
tilstede ved at det nylig ble vedtatt 20% innblanding av biodrivstoff i 2020. Hvis disse
planene for produksjon av drivstoff blir realiserte vil det føre til etterspørsel som
tilsvarer cirka 2 millioner tonn returvirke hvert år, altså mer enn dagens
avfallsmengde.
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1
1.1

BAKGRUNN
Bakgrunn for prosjektet

Hjellnes Consult AS er sammen med Norsk Treteknisk Institutt engasjert av Avfall
Norge for å utrede løsninger for materialgjenvinning av treavfall fra husholdningene.
Utredningen skal inneholde en materialstrømsanalyse av dagens materialstrømmer.
Hovedfokus skal være avfall fra husholdningene, men også tall fra industri og bygg og
anlegg skal inkluderes.
Hovedoppgaven i oppdraget er å vurdere potensialet for materialgjenvinning og bedre
utnyttelse av treavfallet i dag. Det skal utredes hva kommunen kan gjøre for å
tilrettelegge bedre for materialgjenvinning, samt hvordan markedet kan påvirkes.
Løsninger for ombruk og forberedelse til ombruk inngår ikke i denne utredningen.

1.2

Definisjon av begreper

DEFINISJONER
Begreper innen avfallsbransjen og for bygg- og anleggsavfall brukes noe forskjellig.
Nedenfor framgår det hvordan ulike begrep i denne rapporten skal forstås.
Avfallstrevirke
Bygg- og anleggsavfall

Energiutnyttelse

Forberedelse til ombruk

Gjenvinning
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Alt trevirke som blir kassert, også den andelen som
går i restavfallet.
Alt avfall fra alle aktiviteter innen bygg- og
anleggsbransjen (forkortes “BA-avfall”). I henhold til
byggeteknisk forskrift, kap. 9 ytre miljø. §9-5 pkt.
avfall: Med bygg- og anleggsavfall menes materialer
og gjenstander fra bygging, rehabilitering, bygging av
bygninger, konstruksjoner og anlegg. Avfall som
består av gravemasser fra byggevirksomheter er ikke
omfattet.
I følge SSB er energiutnyttelse utnyttelse av den
energien som blir frigjort ved avfallsforbrenning, for
eksempel til oppvarming av bygninger, og regnes som
prosentandel utnyttet energi i forhold til mengde
produsert energi.
Enhver utnytting i form av kontroll, rengjøring eller
reparasjon hvor produkter eller produktkomponenter
som er blitt avfall, forberedes slik at de kan ombrukes
uten annen forbehandling (jf avfallsdirektivet).
Enhver nyttiggjøring hvor hovedresultatet er at avfall
oppfyller et nyttig formål ved å erstatte bruk av andre
materialer, som ellers ville blitt brukt til å oppfylle en
bestemt funksjon, eller som er forberedt med henblikk
på å oppfylle den bestemte funksjonen i anlegget eller
samfunnet generelt jf. definisjonen av "recovery" i EUs
avfallsdirektiv 2008/98/EC. Direktivet inneholder en
ikke-uttømmende liste over gjenvinningsoperasjoner.
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Husholdningsavfall
Kommunalt avfall
Kompostering

Materialgjenvinning

Ombruk

Returtrevirke
Tilbakefylling (backfilling)

I følge SSB er husholdningsavfall avfall som oppstår i
privathusholdninger av alle slag.
I ifølge SSB er kommunalt avfall husholdningsavfall
pluss husholdningslignende avfall fra næringslivet.
Det arbeides med end of waste kriterier for kompost i
EU. I følge bakgrunnsdokument om end-of-waste
kriterier for bionedbrytbart avfall1 er kompost:
“Compost is the solid particulate material which has
been sanitised and stabilised by a biological treatment
process of which the last step is an aerobic
composting step. Composting is a process of
controlled decomposition of biodegradable materials
under managed conditions, which are predominantly
aerobic and which allow the development of
temperatures suitable for thermophilic bacteria as a
result of biologically produced heat”.
Enhver utnytting hvor avfallsmaterialer bearbeides til
produkter, materialer eller stoffer som enten brukes til
det opprinnelige formål eller til andre formål. Her
inngår bearbeidelse av organisk materiale, men ikke
energiutnyttelse og bearbeiding til materialer som skal
brukes til brensel eller oppfyllingsformål jf. definisjonen
av "recycling" i EUs avfallsdirektiv 2008/98/EC
Enhver operasjon hvor produkter eller komponenter
som ikke er avfall, brukes om igjen til samme formål
som de var laget for (jf. EUs avfallsdirektiv
2008/98/EC).
Avfallstrevirke som blir sortert ut i egen fraksjon.
Tilbakefylling er ikke definert i gjeldende
avfallsrammedirektiv. I forslag til nytt rammedirektiv er
backfilling definert som enhver gjenvinningsoperasjon
hvor egnet avfall er brukt til gjenvinningsformål i
utgravde områder eller for tekniske formål i
landskapsforming eller konstruksjon istedenfor annet
materiale som ikke er avfall som ellers ville blitt brukt
til formålet.

1.3

Kvalitativ beskrivelse av avfallstrevirke som
oppstår og nedstrømsløsninger

1.3.1

Avfallstrevirke fra husholdningene

Returtrevirke er en sammensatt fraksjon som kan deles inn i fire avfallsfraksjoner med
tilhørende avfallskoder. Vi har vist de fire fraksjonene av trevirke med tilhørende
avfallsstoffnummer i Tabell 1 under.

«End-of-waste criteria for biodegradable waste subjected to biological treatment (compost &
digestate): Technical proposals. European Commission. 2014.
1
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Tabell 1 Oversikt over trevirkeavfall som ikke er farlig avfall, og deres
avfallstoffnummer.
Fraksjon
Rent trevirke
Behandlet trevirke
Flis, spon, bark
Blandet bearbeidet trevirke

Avfallsstoffnummer
1141
1142
1143
1149

Avfallskodene er definert i norsk standard NS9431. I standarden er det forklaring av
hva som inngår i avfallskode 1141, 1142 og 1143, men ikke 1149. Dette medfører at
kan være noe overlapp i bransjen på hva som regnes som behandlet trevirke og hva
som regnes som blandet bearbeidet trevirke. I tillegg tilkommer trevirke som er
klassifisert som farlig avfall.
En ikke neglisjerbar andel av trevirke fra bygg- og anleggsbransjen havner hos de
kommunale mottakene, og følger nedstrømskjeden der. I følge tall fra FIAS
(Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap) kommer 15 % av trevirket på
gjenvinningsstasjon fra næringsdrivende (FIAS, 2016). I følge tilsvarende estimat fra
Oslo kommune er andelen trevirke fra næringsdrivende som er levert på
gjenvinningsstasjon 20 % (Oslo kommune, 2016).
OSLO:
Trevirke som sorteres i Oslo ved gjenvinningsstasjonene er impregnert trevirke og
blandet trevirke. Dette blandede trevirket fra husholdningene i Oslo består av malt
trevirke, ubehandlet trevirke, MDF, sponplater og laminerte sponplater. Vi har vist
innholdet i to av containerne ved Haraldrud i Figur 1. Som det fremkommer av
bildene, inngår det mye møbler og «blandingsmaterialer» som sponplater i det
utsorterte trevirket på gjenvinningsstasjonen. Dette avfallstrevirket har lav kvalitet.

Figur 1: Containere med sortert blandet behandlet trevirke hos Haraldrud
gjenvinningsstasjon i Oslo.

Materialstrømsanalyse_trevirke.docx

9 av 47

I følge Oslo kommune har kommunen tidligere forsøkt å skille på rent, ubehandlet
trevirke og behandlet trevirke på gjenvinningsstasjoner. Men kommunen erfarte at det
i praksis er svært vanskelig å få høy nok renhet på grunn av bevissthet hos kunden,
antall containere som er nødvendig å ha for å få høy nok kapasitet i forhold til
kundepågangen og muligheten for i praksis å følge opp og veilede kundene.
ANDRE KOMMUNER:
Generell håndtering av trevirke i kommunene er at trevirket lagres åpent i hauger før
det er kvernet. Det kan lagres slik over lengre tid så lenge det kommer luft til. Det er
variabelt hvor ofte flisen kvernes, og ofte er denne delen av håndteringen
konkurranseutsatt. Det er alminnelig kjent at faren for brann øker, og forringelse av
kvalitet på flisen som følge av brann, regn eller nedbrytelse dersom flisen lagres lenge
etter kverning. Det er derfor et mål at flisen avsettes videre få uker etter kverning. Det
er sesongvariasjoner i muligheten for å avsette flisen, og flisen blir gjerne lagret lengre
i sommersesongen. Noen kommuner sorterer eller har sortert i rent og behandlet
trevirke. Erfaringen er at dette byr på utfordringer i forhold til å holde kvaliteten på det
rene trevirke god nok. Det er også ressurskrevende i forhold til at det kreves større
arealer og oppfølging fra de ansatte på det kommunale mottaket.

1.3.2

Avfallstrevirke fra industri og bygg- og anlegg

I følge SSB er mye av treavfallet fra industrien det som vil anses som biprodukter. Det
arbeides med en ny industriavfallsundersøkelse hvor målet er at den skal publiseres
neste år. Den nye industriavfallsundersøkelsen vil i større grad skille på biprodukt og
avfall enn det som ligger i statistikken i dag.
Det oppstår forskjellige typer trevirke i de forskjellige faser av et byggeprosjekt.
Nybygging vil generere mye rent ubehandlet trevirke. I tillegg oppstår behandlet
trevirke og sponplater og andre plater som vil gå som behandlet trevirke eller blandet
bearbeidet trevirke. Riving vil generere rent trevirke i form av revet
konstruksjonstrevirke og behandlet trevirke og sponplater og andre plater som
behandlet trevirke eller blandet bearbeidet trevirke. Rehabilitering vil generere samme
type treavfall som nybygging og riving.
I praksis er det utfordringer med å sortere ut de forskjellige fraksjonene på
byggeplass. Andelen utsortert rent trevirke fra byggeaktivitet er lav og i
størrelsesorden mindre enn fem prosent. Dette kan skyldes forhold som for eksempel
tilgjengelig areal til kildesortering, mengder trevirke i de forskjellige fraksjoner og
muligheten for å kunne kommunisere og følge opp kildesorteringen.

1.4

Type trevirke inn til gjenvinningsaktør og
nedstrøms håndtering

Treavfallet som mottas på kommunal gjenvinningsstasjon vil ofte avsettes via
mellomledd fra det private næringsliv. Trevirket blandes med treavfall fra andre kilder
og følger de samme nedstrømskjedene. Dette kan være trevirke fra bygg- og
anleggsbransjen (hvor det kan være en del behandlet eller blandet trevirke) og
dagligvarebransjen (hvor det er mye rent trevirke i form av paller).
Vi har spurt fire store gjenvinningsaktører om hva slags avfallstrevirke de får inn totalt
sett, og hvordan trevirket håndteres nedstrøms. Vi har sammenstilt svarene i Tabell 2.
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Tabell 2: Informasjon fra fire store gjenvinningsaktører vedrørende andeler rent og
behandlet trevirke, samt nedstrøms håndtering
Aktør
Andel rent/blandet totalt
Avsetter dere både til hvit flis og RT-flis nedstrøms?
Går alt til energigjenvinning i dag?

11
5/95
Ja
Ja2

2
22/783
Ja
Ja

3
Nei
Ja

4
50/504
Ja
Ja

1 Alle tallene er anslag, ikke tatt ut fra statistikk
2 I 2015 gikk anslagsvis 3,5 % av trevirke til sponplatefabrikk
3 Snitt for årene 2015/2016, basert på 65 prosent av bedriftens treavfall.
4 Dette er et anslag fra bedriften

På mottaksanlegg for trevirke blir trevirket kvernet til hvit (ren) eller blandet flis. Tre av
fire gjenvinningsaktører avsetter i dag flisen som hvit flis nedstrøms pga bedre pris.
Allikevel går flisen i dag til energigjenvinning. Vi har vist bilde av trevirket som
kommer inn på mottak for trevirke i Figur 2.

Figur 2: Trevirke som er mottatt hos gjenvinningsaktør
Når det gjelder emballasjeavfall av tre, inkluderer dette emballasje fra innpakning,
paller og kabeltromler. Europallene kan ombrukes i stor grad. Det er «pant» på disse,
samt utviklet egen logistikk og marked for kjøp, salg og reparasjon av paller i Norge.
Det finnes også finnes en egen returordning for kabeltromler.
Energigjenvinning har vært den dominerende avsetningsmuligheten for returtrevirke i
Norge, mens for treflis som biprodukter fra treindustri har det i større grad hvert
materialgjenvinning. Trelastindustrien produserer rundt 1 million tonn biprodukter per
år i form av bark, sagflis, celluloseflis, kutterspon (også som briketter) og kapp. Det
var tidligere god etterspørsel av celluloseflis til treforedlingsindustri til produksjon av
papirmasse og det har også vært betydelig import av slik flis.
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De siste årene har det vært nedleggelser i papirindustrien i Norge og treindustrien har
nå en stor utfordring med å finne lønnsom avsetning på flisen. Fra å være en
nettoimportør av flis på 900 000 tonn i 2010, så er nettoeksporten nå rundt 550 000
tonn treflis fra industri i Norge. Sverige er hovedmarkedet for både import og eksport,
hvor det til sammen ble eksportert rundt 700 000 tonn treflis og treavfall til Sverige i
2015 (Statistisk sentralbyrå, 2016). Denne statistikken har en del usikkerheter, men
grovt sett kan man anta at cirka en tredjedel er celluloseflis fra sagbruk, en tredjedel
er flis fra sagbruk til energi og en tredjedel er treavfall fra andre kilder til energi. Den
eksporterte flisen utgjør om lag 50 prosent av treavfallet som er oppstått i Norge
dersom vi legger totale mengder treavfall fra avfallsregnskapet til grunn.
Det er kjent i bransjen at returflis «konkurrerer» med «jomfruelig» treflis på markedet,
og så lenge det er overskudd av jomfruelig treflis kan dette utgjøre en barriere for
materialgjenvinningen av returflis fra BA-bransjen. Et annet viktig hensyn er at returflis
i mange tilfeller i dag utgjør et produkt med risiko for mindre grad av renhet. Det vil
imidlertid være lokale forskjeller i landet med hensyn på potensialet for
materialgjenvinning av returflis med lavere kvalitet enn jomfruelig flis fra
trelastindustrien. Det vil være større muligheter for lokal avsetning der det ikke er
trelastindustri eller sagbruk/høvlerier.
Det rapporteres om tidvis vanskeligheter med å avsette flis både i Norge og utlandet,
og erfaringen er at det har blitt gradvis vanskeligere over de siste årene.
Det forventes investeringer i større anlegg til biodrivstoff i både Norge og Sverige.
Dette vil kunne påvirke markedet for flis i stor grad.
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2
2.1

GJENNOMGANG AV STATISTIKK
Om statistikk og tallgrunnlag

I følge SSB er det svært vanskelig å beregne en total usikkerhet for avfallsregnskapet
som helhet, da usikkerheten i de enkelte delene av regnskapet varierer sterkt. Vår
erfaring er at det tidvis er avvik i tall fra SSB og fra andre kilder.
Fra SSB har vi tatt ut tall for fraksjonen trevirke. I praksis vil det også finnes trevirke i
fraksjonen blandet avfall. En undersøkelse av 30 containere på byggeplasser i 2014
viser at disse containerne inneholdt i snitt 27,6 vektprosent trevirke (Hjellnes Consult,
2015).
Avfallsregnskapet skal være bygd opp slik at fra KOSTRA-tallene er grovavfall og
næring utelatt, og for avfall fra byggeaktivitet er det beregnet ut ifra aktivitet og ikke
hvor det er levert. KOSTRA-tallene angir altså mengden husholdningsavfall. Vår
erfaring er at det er liten tillitt til KOSTRA tallene hos kommunene i Norge. Vår erfaring
i dette prosjektet er også at det det ble påvist noe feilrapportering i KOSTRA.
Byggavfallsstatistikken utarbeides også av SSB. Denne statistikken baserer seg på
sluttrapporter som sendes til kommunene i forbindelse med søknad om ferdigattest.
Det er kun byggemeldingspliktige tiltak innen plan- og bygningsloven (PBL) som
omfattes av statistikken. Dette medfører at anleggstiltak som omfattes av plan- og
bygningsloven blir med i statistikken, dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og
rivningsavfall. I tillegg er det er en rekke større anleggstiltak som ikke omfattes av
plan- og bygningsloven.
På nettsiden Norske utslipp.no publiseres alle data som er rapportert inn via altinn.no.
Industri som har utslippstillatelse etter forurensingsloven har krav til egenrapportering i
Altinn. Det er usikkert hvor god kvaliteten på disse tallene er. I følge Miljødirektoratet
som drifter databasen, skal kvaliteten på tallene være bra, fordi hvert enkelt tall i
databasen er kvalitetssikret av saksbehandler. Allikevel skal det være rom for
forbedring i kvalitetssikringene av tallene, ifølge Miljødirektoratet.

2.2

SSB Avfallsregnskapet – alle kilder

2.2.1

Mengder trevirke oppstått etter avfallsregnskapet – alle kilder i
Norge

I følge avfallsregnskapet oppsto det totalt 1 347 000 tonn trevirke i 2014. Mesteparten
av treavfallet oppsto i industrien, de private husholdningene og bygg- og
anleggsbransjen. Vi har vist kilder til avfallstrevirke i Norge etter avfallsregnskapet i
Figur 3. Tabellen viser at det er fire hovedkilder til trevirke i Norge. Størsteparten
kommer fra industrien (51 %), deretter var bygg- og anleggsvirksomhet og de private
husholdningene store kilder (20 % hver). I tjenesteytende næring oppsto 9 % av
trevirket.
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Figur 3: Kilder til trevirke som oppsto i Norge i 2014. Kilde: SSB, Avfallsregnskapet.

2.2.2

Håndtering av trevirke etter avfallsregnskapet – alle kilder i Norge

Vi har vist håndteringen av trevirke fra alle kilder i Norge i henhold til
avfallsregnskapet for 2014 i Tabell 3.
Tabell 3: Avfallsregnskap for Norge (1000 tonn) for trevirke etter behandlingsmåte,
materialtype og tid.
Behandlingsmåte

1000 tonn

Sendt til materialgjenvinning

143

Kompostering

6

Energiutnyttelse (etter 2012 levert til forbrenning)

1177

Fyllmasse og dekkmasse

4

Forbrenning uten energiutnyttelse (etter 2012 ikke registrert)

0

Deponering

0

Annen behandling/uspesifisert

0

Annen biologisk behandling. Biogassproduksjon etter 2012

0

Tabellen viser at hovedandelen av treavfallet ble energiutnyttet i 2014, og en liten
andel ble sendt til materialgjenvinning. 6000 tonn ble kompostert.
KOMPOSTERING: Av tallgrunnlaget i Tabell 3 fremgår det at 6 000 tonn trevirke ble
kompostert totalt sett fra alle kilder. Ser vi på KOSTRA-tallene, som er en av
underlagsstatistikkene til avfallsregnskapet, ser vi at 5816 tonn trevirke ble kompostert
av kommunene i 2014. Komposteringen er en egen teknikk for trevirke, hvor det
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brukes lang tid (1-2 år) til komposteringen. Flisen blandes inn som struktur til
komposten.
MATERIALGJENVINNING: I følge KOSTRA-tallene sendte kommunene 109 000
tonn til materialgjenvinning i 2014. Dette utgjør 76 prosent av trevirket som er sendt til
materialgjenvinning. Vi vet ikke i hvilken grad dette kan være kompostering som er
registrert som materialgjenvinning. Vi har kontaktet noen av kommunene som har
oppgitt at de har sendt trevirke til materialgjenvinning, og fått bekreftet at det er snakk
om feilregistrering av trevirke til energigjenvinning. Det er ukjent i hvilken grad tallet er
reelt for kommunene. Når det gjelder industri, er det ikke publisert
industriavfallsundersøkelse siden 2008. Det skal komme en ny industriundersøkelse
neste år ifølge SSB. I 2008 var det industrien som sto for i overkant av 60 prosent av
materialgjenvinningen som ble gjort på trevirke. Vi antar at industri står for
hovedparten av den resterende mengden trevirke sendt til materialgjenvinning. I følge
tabellen over ble veldig lite, kun 1 819 tonn trevirke fra bygg- og anlegg sendt til
materialgjenvinning i 2014. Dette utgjør 1% av trevirke som ble registrert som
materialgjenvunnet i 2014.
VI har vist håndteringen av treavfall som tidsrekke i Figur 4. Før statistikken ble lagt
om i 2012 var statistikken en ubrutt tidsserie. Etter bruddet i 2012 må det vises
forsiktighet ved sammenligning2.
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Annen biologisk behandling. Biogassproduksjon etter 2012
Annen behandling/uspesifisert
Deponering
Forbrenning uten energiutnyttelse (etter 2012 ikke registrert)
Fyllmasse og dekkmasse
Energiutnyttelse (etter 2012 levert til forbrenning)
Kompostering
Sendt til materialgjenvinning

Figur 4: Mengder avfallstrevirke (1000 tonn). Kilde: SSB, Avfallsregnskapet.
Sammenslåtte tabeller fra SSBs avfallsregnskap for tabellene 10513 og 05281.
Det er antatt at etter at avfallsregnskapet ble lagt om i 2012 så er forbrenning det samme
som energiutnyttelse. Forbrenning uten energiutnyttelse ble ikke registrert etter 2012. Det er
antatt at det som før 2012 het annen behandling/uspesifisert er det samme som ligger i
fraksjonene annen behandling og ukjent. Før 2012 var annen biologisk behandling inkludert i
kategorien kompostering, og var registrert med 0 hvert år i hele tidsrekken.
2
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Hovedhåndteringen av trevirke har vært energigjenvinning i alle år. Vi ser av figuren
over at mengden trevirke som er kompostert gikk ned etter 2012. Dette skyldes mest
sannsynlig omleggingen av avfallsregnskapet og SSB sine beregningsmetoder.

2.3

SSB: Avfall fra husholdningene

SSB har egen statistikk for avfall fra husholdningene. Denne er basert på
kommunenes rapportering om renovasjon gjennom KOSTRA3.

2.3.1

Mengder trevirke oppstått i husholdningene

I følge statistikken for avfall fra husholdningene, oppsto det 283 132 tonn trevirke fra
husholdningene i 2015. Vi har vist en fremstilling av mengden trevirke oppstått i
husholdningen i perioden 2008-2015 i figur under.
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Figur 5: Mengde trevirke oppstått i husholdningene (1000 tonn). Kilde: SSB, avfall fra
husholdningene
Det fremkommer av figuren at mengden trevirke fra husholdningene har vært jevnt
økende etter finanskrisen. Noen kommuner melder at mengden har økt kraftig de siste
årene. For enkelte regioner ser vi en nesten fordobling av mengder trevirke inn til
kommunene. Dette kan skyldes faktorer som den generelle økningen i rive- og
rehabiliteringsaktivitet. Det kan også skyldes faktorer som at rent rivningsvirke ikke
lenger sages til ved hjemme i husholdningene.

Mengde husholdningsavfall beregnet i denne statistikken avviker fra mengder
husholdningsavfall i avfallsregnskapet, fordi i avfallsregnskapet inngår i tillegg vrakede biler,
hjemmekompostert matavfall og papir til opptenning. Tallene er derfor noe lavere for andre
fraksjoner enn trevirke i husholdningsstatistikken
3
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2.3.2

Håndtering av trevirke fra husholdningene

Vi har gjengitt håndteringen av trevirket fra husholdningene i SSB sin statistikk for
avfall fra husholdningene i Tabell 4. I følge tabellen ble hovedparten av trevirket fra
husholdningene sendt til forbrenning. I 2015 utgjorde andelen til forbrenning 97
prosent. Kun 1 prosent ble materialgjenvunnet, og 2 prosent ble kompostert.
Tabell 4: Trevirke fra husholdningene, behandling i årene 2012-2015. Tonn. Kilde:
SSB, avfall fra husholdningene.

2012

Materialgjenvinn
ing
3 886

2013

41

2014
2015

Kom
post

Forbrenning

Annen
Sum
behandling

209 811

10 207

234 965

6 484

4
863
0

248 096

114

254 735

109

5 817

0

267 565

620

274 111

3 633

4 663

98

273 326

1 413

283 133

1,3

1,6

0,03

97

0,5

100

Andeler
(prosent) til
behandling av
total mengde
2015

6 198

Biogass

Håndteringen av trevirket fra husholdningene for årene 2012-2015 er vist i Figur 6.
Forbrenning har vært den dominerende behandlingsmåten de siste årene.
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Figur 6: Mengder trevirke (tonn) fra husholdningene håndtert på forskjellige måter for
hele landet 2012-2015. Kilde: SSB, KOSTRA
I figuren under har vi vist håndteringen av trevirket fra husholdningene, ekskludert
forbrenningen, i samme tidsperiode. Det fremkommer av figuren at de andre
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behandlingsmåtene var rapportert i større grad i 2012. Vi kjenner ikke årsaken til
dette. Materialgjenvinningen er rapportert nesten like høy i 2015 som 2012. Mengden
rapportert til annen håndtering enn forbrenning er svakt økende.
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Figur 7: Mengder trevirke (tonn) fra husholdningen håndtert på forskjellige måter
ekskludert forbrenning for hele landet 2012-2015. Kilde: SSB; Kostra

2.4

SSB: Avfall fra byggeaktivitet

2.4.1

Avfall oppstått fra byggeaktivitet

I tabell under er det vist mengder trevirke oppstått fra BA-bransjen i årene 2004-2014.
Totalt oppsto det 262 087 tonn trevirke i 2014.
Tabell 5: Genererte mengder avfallstrevirke (tonn) for trevirke for nybygging,
rehabilitering og riving. Tonn. Kilde: SSB, statistikk for avfall fra byggeaktivitet
2004
2009
2010
2011
2012
2013
NYBYGGING
63354 101537
90817
94478 114661 113816
REHABILITERING
103814
86848
80527
80911 101712
92202
RIVING
48430
54585
49532
52957
54223
54435
SUM
215598 242970 220876 228346 270596 260453

2014
116556
82760
62771
262087

Vi har visualisert mengdene trevirke fra nybygging, rehabilitering og riving i Figur 8.
Figuren viser at det oppstår mest trevirke under nybygging.
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Figur 8: Genererte mengder avfallstrevirke (tonn) for trevirke for nybygging,
rehabilitering og riving. Kilde: SSB, statistikk for avfall fra byggeaktivitet.
I tillegg ble det ifølge SSB generert i underkant av 6000 tonn CCA-impregnert trevirke,
og rundt 2500 tonn kreosotimpregnert trevirke i 2014 fra bygge- og rivevirksomhet.

2.4.2

Håndtering av trevirke fra byggeaktivitet

Tall for mengden behandlet trevirke i de forskjellige behandlingsmåter i
byggavfallsstatistikken finnes kun for 2013 og 2014. Vi har vist dette i Tabell 7.
Tabellen viser at hovedandelen av trevirket fra bygg- og anleggsbransjen ble
energigjenvunnet. Andelen trevirke til materialgjenvinning gikk ned drastisk fra 2013 til
2014, fra 42363 tonn til 1819 tonn.
Tabell 6: Behandling av avfallstrevirke fra nybygging, rehabilitering og riving. (Tonn)
Kilde: SSB, statistikk for avfall fra byggeaktivitet. Tabell 09781
2013
2014
LEVERT TIL MATERIALGJENVINNING
42363
1819
KOMPOSTERING
2146
3
BIOGASSBEHANDLING
0
0
ENERGIUTNYTTELSE
207573
259885
DEPONERING
17
1
ANNEN BEHANDLING/USPESIFISERT
8355
379
Som figuren over viser var det en stek nedgang i mengden materialgjenvunnet fra
2013 til 2014. Dette skyldes endring i SSB sine beregningsmetoder.
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2.5

Tall fra industrien

Som vist i Figur 3 oppsto 51 % av treavfallet i industrien. Det er viktig å være klar over
at mye av treavfallet fra industrien er å anse som biprodukter og at det er økende
bevissthet rundt dette.

2.5.1

Mengder oppstått industrien

SSB industriundersøkelse
SSB publiserer egen statistikk for avfall fra industrien. I følge SSB er
hovedundersøkelse planlagt ca hvert 5. år, frem til 1999 gjennomført hvert 3. år.
Forenklet undersøkelse for mellomliggende år fra 2004. Siste gang det ble publisert
var i 2011, og da var det tall fra 2008. SSB arbeider med å publisere ny
industristatistikk i løpet av 2017.
I Figur 9 har vi vist treavfall fra industrien ifølge SSB sin industriundersøkelse fra
2011.
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Figur 9: Håndtering av treavfall fra industrien. 2008. Kilde SSB
Figuren viser at det brorparten av treavfallet fra industrien er rente, tre, flis, spon og
bark. Dette er treavfall som oppstår i trelastindustri. Mye av dette vil sannsynligvis
defineres som biprodukter i den kommende industriundersøkelsen.
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Utviklingen i treavfall oppstått i industrien ifølge avfallsregnskapet er vist i Figur 10.
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Figur 10: Treavfall fra industrien (1000 tonn). Kilde. SSB, avfallsregnskapet.
Figuren viser at det er en nedgang i treavfallet i fra industrien. Det skyldes med all
sannsynlighet nedleggelsene i norsk trelastindustri de siste årene. I 2014 ble det
generert 678 000 tonn treavfall fra industrien i følge SSB.
Vi har vist mengder som oppsto i landbasert industri i 2015 i Tabell 7 ifølge norske
utslipp.no.
Tabell 7: Trevirke oppstått i landbasert industri (tonn) 2015. Kilde: Norske utslipp.no
Mengde avfall
Rent trevirke
229 966
Behandlet trevirke
25 305
Flis spon bark
227 922
Blandet trevirke
292 815
Sum
776 007

2.5.2

Håndtering av trevirket fra industrien

Vi har gjengitt håndteringen av trevirket fra landbasert industri ifølge
egenrapporteringen som er publisert på nettsiden norske utslipp.no i Figur 11.
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Figur 11: Håndtering av trevirke i landbasert industri (tonn). Kilde: Norske utslipp.no
Figuren viser at mye trevirke fra industrien ble materialgjenvunnet i 2015. Det er
usikkert hvor god kvaliteten på disse tallene er. I følge Miljødirektoratet som drifter
databasen, skal kvaliteten på tallene være bra, fordi hvert enkelt tall i databasen er
kvalitetssikret av saksbehandler. Allikevel skal det være rom for forbedring i
kvalitetssikringene av tallene, ifølge Miljødirektoratet. I følge disse tallene
materialgjenvinnes en stor del blandet og behandlet trevirke. Dette er motstridende
med erfaringer fra andre bransjer.
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3
3.1

MATERIALSTRØMSANALYSE
Forutsetninger og antagelser
Vi antar at rent ubehandlet trevirke avfallskode 1141 er lik hvit flis er lik
potensiell mengde som kan materialgjenvinnes. Imidlertid er det slik at
sluttbruker setter kvalitetskrav slik at en del behandlet trevirke kan
materialgjenvinnes dersom kvalitetskrav tilsier det. Rent trevirke med spiker
o.l. kan ikke materialgjenvinnes i de fleste tilfeller, men dette fjernes ofte med
magneter og annen teknologi i gjenvinningsleddet. I kategorien behandlet
trevirke ligger både trevirke med avfallskode 1142 og 1149.
Vi antar at industri har egne nedstrømskjeder, og at kategorien flis, spon, bark
er biprodukter fra industrien og dermed utelatt fra denne
materialstrømsanalysen.
Vi har ikke gode tall for andeler rent/blandet oppstått på byggeplass for BAbransjen. Prosent rent trevirke oppstått i nybygg er basert på antatt mengde
avfall/svinnmengde beregnet ut ifra innenlandsk forbruk av treprodukter og
forventet svinnprosent, og estimert til 21 prosent. Andel rent trevirke i
rehabilitering er antatt høyere enn nybygg, og satt til 25 prosent. For riving
antas enda høyere andel rent trevirke: 30 prosent er brukt til utregning.
For andel rent/behandlet fra husholdningene inn til gjenvinningsstasjon: Vi har
ikke funnet tall for andel rent trevirke som oppstår. Ut i fra vår erfaring vet vi at
andelen rent inn til kommunene er betydelig lavere enn fra byggebransjen, og
antar på den bakgrunn at andelen er ti prosent.
Vi antar at alt avfall som oppstår i husholdningene og i byggebransjen ifølge
SSB leveres til godkjent mottak. Andelen rent/behandlet inn til godkjent
mottak/gjenvinningsaktør er anslått på bakgrunn av tall vi har fått fra
gjenvinningsaktør. Det er svært sprikende og usikre tall for mengden
rent/behandlet som kommer inn til gjenvinningsaktør fra BA-bransjen. Tall fra
avfallsregnskapet for byggeaktivitet og husholdning er deretter multiplisert med
denne faktor for å finne andelen rent/behandlet inn til mottak hos
gjenvinningsaktører i Norge.

3.2

Materialstrømsanalyse

Vi har visualisert tall fra SSB og Norske utslipp med de omregninger som er gjort for å
splitte i andel rent og behandlet trevirke i henhold til antagelser i kapittel 3.1.
Visualiseringen er vist i Figur 12.
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Figur 12: Materialstrømsanalyse av mengder trevirke basert på statistikk fra SSB og
Norske utslipp.no og omregninger til andeler rent og behandlet basert på
forutsetninger i kapitel 3.1
Figuren viser at i dag går en del rent trevirke til behandlet trevirke hos
gjenvinningsaktør. Mengden rent trevirke som oppstår i husholdningene er estimert til
om lag 30 000 tonn. Dette er et tall med høy usikkerhet. Dette utgjør potensialet for
materialgjenvinning basert på antagelser og forutsetninger gitt i kapittel 3.1. Vi vet at
potensialet vil være høyere enn dette gitt at en større andel behandlet trevirke kan
materialgjenvinnes, men har i dag ikke grunnlag for å tallfeste dette.
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4
4.1

NEDSTRØMSLØSNINGER I DAG
Generelt

I det første underpunktet i dette kapittelet tar vi for oss generelle problemstillinger om
energi- og materialgjenvinning av trevirke og som går igjen i mange av
nedstrømsløsningene som er beskrevet i dette kapittelet.

4.1.1

Potensialet for energi- og materialgjenvinning

Løsninger for treavfall i dag er i hovedsak energigjenvinning, men med litt ulike krav til
kvalitet. Noe treavfall blir også kompostert, og regnes som materialgjenvinning.
Tabell 8: Avfallskoder for treavfall fra NS 9431:2011 (Standard Norge, 2011)
Avfallskode Klassifikasjonsterm
Forklaring/eksempler
1141
Rent trevirke
Byggematerialer, emballasje, paller o.l.
uten overflatebehandling
1142
Behandlet trevirke
Rivingsvirke, kapp, transportemballasje
o.l. behandlet med maling, lakk eller
kjemikalier som ikke regnes som farlig
avfall.
1143
Flis, spon, bark
Herunder bakhon
1149
Blandet bearbeidet
trevirke
7098
CCA-impregnert trevirke Trykkimpregnert trevirke som inneholder
CCA
7154
Kreosotimpregnert
trevirke
Nedstrømsløsninger som er blitt utredet er identifisert fra kommersielle produkter hvor
det i hovedsak nå benyttes andre kilder til råstoff enn treavfall, samt nye markeder for
bruk av returflis til energi. I løsninger som er aktuell for materialgjenvinning, så
kommer råstoffet nå ofte som biprodukter fra sagbruk og høvleri, men kan også være
direkte fra skogen. I løsningene som er presentert for energigjenvinning, så er dette
områder hvor det i stor grad benyttes fossile energivarer i dag.

4.1.2

Barrierer for energi- og materialgjenvinning

En av de viktigste barrierene nå for avsetning av treavfall er stor tilgang til rent trevirke
fra treindustri og skogen. Det har blitt lagt ned betydelig deler av
treforedlingsindustrien i Norge i de siste årene og det eksporteres store mengder
massevirke og flis til Sverige. Dette råstoffet er rent og homogent, mens returflis har
en større variasjon i kvalitet illustrert i Figur 13.
En god del av bygningsavfallet blir levert som blandet og det er en arbeidskrevende
prosess å skille de ulike fraksjonene fra hverandre.
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Figur 13: Blandet treavfall på kommunalt mottak

4.1.3

Virkemidler for økt energi- og materialgjenvinning

Manuell behandling av brukte bygningsdeler kan være arbeidsintensivt og det gir økte
kostnader som gjør en bedrift mindre konkurransedyktig. Økt automatisering kan
derfor være et virkemiddel for økt materialgjenvinning. Figur 14 viser en fotomontasje
av en tenkt helautomatisk robotstyrt linje for sortering og gjenvinning av
byggematerialer. Utviklingen innen robotteknologi går så fort at dette kan være reelle
muligheter innen kort.

Figur 14 Fotomontasje som viser en fremtidig fabrikk for helautomatisk robotstyrt
gjenvinning av bygningsmaterialer (Nielsen & al. 2016).
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I Sverige har regjeringen gitt økonomiske incentiver for virksomheter som driver med
reparasjon av produkter. I Nederland har regjeringen gitt tilsvarende incentiver for å
etablere ordninger for bruk av knust betong som tilslagsmateriale i ny betong. Vi tror
at noe tilsvarende må komme i Norge, for å stimulere til at man får etablert ordninger
og systemer for ombruk og gjenvinning av materialer.
Fremskaffelse av bedre datagrunnlag ved at det i skjema for avfallsplan og
sluttrapportering for avfallsplan for bygg- og anleggsavfall utstedt av DiBK skilles på
rent eller behandlet trevirke vil lage bedre grunnlag for beslutninger.
Dette vil også skape bevissthet i bransjen rundt rent trevirke. Det skilles heller ikke på
rent eller behandlet trevirke i NHP-nettverket sin veileder for kildesortering på
byggeplass. Tiltak som å innføre separate ruter for dette i avfallsplaner vil øke
kunnskap og bevissthet rundt kildesortering av rent trevirke som oppstår.

4.2

Strø i komposteringstoaletter

4.2.1

Beskrivelse av nedstrømsløsningen

Komposteringstoaletter eller biologiske toaletter brukes til hytter og lignende. Det
omsettes anslagsvis 6-7000 slike toaletter i Norden i året (Nordisk Miljømerking,
2009).

4.2.2

Potensialet for materialgjenvinning

Det tilsettes strukturmateriale i biodoer for å bedre komposteringen. Dette kan typisk
være bark, hageavfall og torvmateriale. De produktene som omsettes kommersielt er i
hovedsak barkbasert.

4.2.3

Barrierer for materialgjenvinning

Barrieren i dag er antatt å være konkurranse fra bark og at markedet ikke er stort nok
til å utfordre dette.

4.2.4

Virkemidler for økt materialgjenvinning

Kvalitetskrav til treavfall som skal brukes til dette må i første omgang kartlegges.

4.3

Landskapsbehandling

4.3.1

Beskrivelse av nedstrømsløsningen

Bruk av flis i landskapsbehandling omfatter dekkflis, drenering, bruk i jordprodukter
(istedenfor torv mm) og til utendørs gangveier for dyr og kjøreveier for traktor eller
tømmertransport. Til drivgang for husdyr har det vært vist positive effekter av å bruke
grov treflis i flere forsøk. Se Figur 15.
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Figur 15: Bruk av grov flis til drivgang for melkekyr (Bilde: Solveig Løwøt)
Det er en stor satsning om dagen for utbedring av skogsveier og det har tidligere blitt
utredet og gjort forsøk på bruk av returflis til dette. I et forsøk fra slutten av 90-tallet
ble det faktisk brukt flis med malingrester. Dette ble da ansett for å være uten store
miljøkonsekvenser (Johnsen, 2000).
I produksjon av ulike jordprodukter brukes det i dag stor grad av torv fra myr. Dette
kan potensielt delvis bli erstattet av rent treavfall i kombinasjon av biprodukter som flis
og bark fra sagbruk, samt kompost.

4.3.2

Potensialet for materialgjenvinning

Potensialet er både der det brukes flis fra sagbruk og skogbruk i dag, men også ved å
øke etterspørselen etter disse løsningene. Bruk av torv til jordprodukter er omdiskutert
på grunn av høye klimagassutslipp og ønske om å bevare naturområder. Bruk av
returtre istedenfor torv kan da potensielt erstatte delvis bruken av torv, for eksempel
ved kompostering. Det tas nå ut cirka 300 000 m3 torv hvert år og med en densitet på
150 kg TS/m3 (Grønlund, 2007), så tilsvarer dette cirka 50 000 tonn treavfall.
Dekkflis er et produkt fra Oslokompost, som er en del av Renovasjonsetaten. Det
markedsføres med bruksområde for å hindre ugress og holde på fuktighet. Videre
opplyses det at den er varmebehandlet og grovsortert med en lysebrun farge, men
opprinnelse er ikke nevnt. Pris 600 kroner per tonn (Oslo kommune, 2016). Det antas
at dette produseres fra kompostering av hage- og parkavfall.
Det finnes en norsk standard NS 2890:2030 for deklarering av dyrkingsmedier,
jordforbedringsmidler og jorddekkingsmidler. Treflis er her omfattet som biprodukt fra
industri og til bruksområder som jordforbedringsmiddel og jorddekke (Standard Norge,
2003).

4.3.3

Barrierer for materialgjenvinning

Å kunne sortere ut rent nok trevirke og samtidig kunne konkurrere med biprodukter fra
industri, samt park- og hageavfall er en barriere ved dagens markedssituasjon.
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Produsentene av jordprodukter er gjerne de samme som har uttak av torv eller mottar
hageavfall til kompost. Tilgangen av rent treavfall er avhengig av ulike faktorer i
byggeprosjekter og vil gi uforutsigbarhet i tilgangen, dette vil gjøre det vanskelig for
aktører å kun satse på dette.

4.3.4

Virkemidler for økt materialgjenvinning

Utvikling av kvalitetskrav til ren returflis vil være nødvendig for at det skal være mulig
å bruke returflis til landskapsbehandling. For å skape stabile leveranser, så kan en
løsning også være å selge dette sammen med biprodukter fra sagbruk. Det kan være
aktuelt å se på bruk av returflis i deler av landet hvor det lokalt er lite sagbruksindustri
og derfor mindre konkurranse. For å bruke rent treavfall kan det gjennomføres
forprosjekt sammen med aktuelle aktører for å avklare potensialet i praksis for bruk i
jordprodukter, samt å få på plass etterspørsel av et slikt produkt. Samkjøring av
flisleveransene til jordprodukter med biprodukter fra sagbruk kan redusere problemet
med usikkerhet i leveransene.

4.4

Liggeunderlag for husdyr

4.4.1

Beskrivelse av nedstrømsløsningen

Halm og flis brukes som strø til husdyr i talledrift, og som strø der det ikke er talledrift
for oppsuging av væske. I talledrift har husdyr et dekke av strø med tråkke med
avføring og urin. Dette brukes gjerne som gjødsel i ettertid. I dag produseres
husdyrstrø av kutterflis fra høvlerier og fra rå eller tørr sagflis fra sagbruk. Kutterflis er
tørket ren flis med en høvlet struktur og som flere høvlerier har spesialisert seg på. En
illustrasjon av flisen er vist i Figur 16.

Figur 16: Illustrasjon av kutterflis fra høvleri. Også omtalt som høvelflis, høvelspon og
kutterspon (Bilde: Treteknisk)
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Det produseres i dag rundt 100 000 fastkubikkmeter med husdyrstrø basert på flis fra
høvling av trelast. Dette produseres i ulike kvaliteter, for eksempel til storfe/gris eller
fjærkre illustrert i Figur 17.

Figur 17: Illustrasjon i ulike kvaliteter av flis til husdyr (Bilde: Treteknisk)
Til hest er det også et betydelig omfang, men det baseres i hovedsak på importert flis
fra Sverige og estimeres grovt til noen hundre tusen kubikkmeter per år.

4.4.2

Potensialet for materialgjenvinning

Rent treavfall kan brukes til dette når det har kvalitet som tilsvarer kutterflis fra
høvlerier. Markedet for flis til landbruk anslås grovt til 100 000 – 200 000 tonn per år.
Det har tidligere vært gjennomført prosjekt med Bioforsk for å få til lokal flisproduksjon
i Nord-Norge. En av bakgrunnene var høye kostnader for innkjøpt strø, men også
ønske om lokal verdiskaping (Finnes, 2009). Det var anslått et flisforbruk til 60-70 m3
per ku i året ved talledrift. Prisen lå mellom 25 og 120 kr/m3. (Hansen & Uhlig, 2010).

4.4.3

Barrierer for materialgjenvinning

Det finnes etablerte aktører som har spesialisert seg på riktig kvalitet av kutterspon til
ulike dyr som hest, gris og storfe. Figur 18 viser bruk av robot i produksjon av
hestestrø og gir en indikator på en etablert næring.
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Figur 18: Automatisert produksjon av hestestrø (Bilde: Treteknisk)
Kvalitetskrav og omdømme vil nok være viktige barrierer. Forventede krav er:
Renhet som jomfruelig trevirke
Fuktighet som høvellast,10-18% fuktighet relativt til tørt
Lav støvandel
Returtre vil altså måtte være fri for forurensinger og spiker, samt være oppbevart i
riktig klima og som vil være utfordrende å få til i praksis.

4.4.4

Virkemidler for økt materialgjenvinning

Kartlegging av kvalitetskrav for ulike segmenter innen husdyrstrø vil være en god
start, samt om det er regionale markedsforhold som kan skape muligheter. Det kan
være annen betalingsevne i hobbybruk av hester for eksempel og at det ikke stilles
samme krav til kvalitet. På Vestlandet kan det være god tilgang på ren flis og mindre
konkurranse fra industri som kan gi muligheter. Felleskjøpet distribuerer mye av flisen
i Norge, så et samarbeid med dem kan være et tiltak.

4.5

Produksjon av trebaserte plater og
komposittmaterialer

4.5.1

Beskrivelse av nedstrømsløsningen

Det brukes nå biprodukter fra sagbruk og massevirke fra skog til å produsere
trebaserte plater i Norge. I utlandet produseres det også tre-plastkompositter og det
brukes returflis i trebaserte plater. Produkter som kan omfattes er:
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Sponblokker i paller
Terrassebord tre-plastkompositter
Sponplater
Trefiberplater
OSB-plater
Sponplater er det største produktet av trebaserte plater og brukes til både bygg og
møbler. Sponplater og MDF-plater er vist i Figur 19.

Figur 19: Sponplater er et stort produkt

4.5.2

Potensialet for materialgjenvinning

Dagens produksjon av trebaserte plater i Norge er basert på tall rapportert til
myndighetene og anslag på råstoff-forbruk fra Treteknisk som er oppsummert i Tabell
9 og samlet er trevirkeforbruket anslått til 290 000 tonn per år. Råstoffet som disse
bedriftene bruker i dag er flis fra treindustri og massevirke fra skogbruk.
Tabell 9: Produksjon av trebaserte plater i Norge i 2015 (Miljødirektoratet, 2015,
Fylkesmannen i Nordland, 2015)
Forestia
Arbor
Hunton
Huntonit
Platetyper
Sponplater, Sponplater,
Asfaltimpregnerte Trefiberplater.
møbler og
bygg
porøse
hovedsakelig
bygg
trefiberplater
til interiør
Produksjons253 252 m3 44 000 m3
35 538 tonn
39 334 tonn
volum
Anslått
175 000
30 000 tonn
40 000 tonn
45 000 tonn
virkesforbruk
tonn
til råstoff, 20%
trefuktighet
Beliggenhet
Våler,
Hattfjelldal,
Gjøvik, Oppland
Vennesla,
Hedmark
Nordland
Vest-Agder
Potensialet utenfor Norge finnes da det er flere fabrikker som baserer seg på å dekke
30-90 % av råstoffet fra returflis. Utfordringen er konkurranse fra andre land, da for
eksempel Storbritannia har hatt et overskudd av returflis de siste årene og eksporterer
dette nå.
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Figur 20: Returtre før og etter kverning til bruk i sponplater (Bilder: Woodrecyclers og
Recyclewood)

4.5.3

Barrierer for materialgjenvinning

Det har tidligere vært prøvd ut bruk av returflis på en nå nedlagt sponplatefabrikk i
Norge på 90-tallet. Erfaringene da var at det var veldig varierende kvalitet og en del
malingrester. Sponplatefabrikkene som er i Norge i dag er ikke designet med tanke på
å bruke returflis. Ombygging vil kreve investeringer og risikoen det gir kan være et
avgjørende hinder for bruk av returflis. Barrierer for materialgjenvinning til trebaserte
plater oppsummer som:
Lav pris og god tilgang på biprodukter fra sagbruk
Kvalitet på returflis er ikke konsistent
Mangler miljøincentiver i nåværende LCA metoder
Krever investeringer i sorteringsanlegg
Barrierene vurderes å være store for bruk av blandet trevirke, da det endrer kvaliteten
til sponplatene og nok vil trenger større investeringer. Bruk av rent treavfall trenger i
utgangspunktet bare tilstrekkelig kvalitetssikring og da fungere like bra som flis fra
industri. Barrieren for bruk av ren returflis anses derfor som middels.

4.5.4

Virkemidler for økt materialgjenvinning

En langsiktig tilgang på returflis til tilstrekkelig lav pris og god nok kvalitet vil kunne
føre til dette som en løsning. Finansieringsløsninger som avlaster risikoen med
investeringer kan gjøre det mer gjennomførbart, som for eksempel
miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge. Et forprosjekt med en aktuell bedrift for å
avdekke mulighetene er en normal start i en slik prosess.
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4.6

Brensel til fjernvarme

4.6.1

Potensialet for energigjenvinning

Det produseres rundt 5 TWh fjernvarme i Norge årlig og cirka 20 % av dette er fra
bioenergi. Av bioenergi er det dog bare 8,8 % som er rapportert som returflis i 2015 og
utgjør da bare 96 GWh. Det kan derfor være et stort potensiale til å øke bruken av
returflis i fjernvarme og trenden er at dette kommer. For eksempel ble det satt i drift
nytt anlegg på Gjøvik og i Bodø som bruker returflis fra lokale og regionale
leverandører.

4.6.2

Barrierer for bruk av returflis

Bruk av returflis i fjernvarme krever at anleggene er designet for dette brennstoffet og
det er ikke bare å skifte fra skogflis til returflis. Det kreves også annen tillatelse fra
myndighetene og kvalitetskontroll.

4.6.3

Virkemidler for økt etterspørsel

Bruken av returflis har økende interesse i fjernvarmeproduksjon, så det er usikkert om
det er nødvendig med direkte virkemidler. Tiltak for å sikre overgang fra andre
energiløsninger til fjernvarme kan dog være virkemidler som indirekte fører til økt bruk
av returflis til fjernvarme.

4.7

Brensel til trelast- og trevareindustri

4.7.1

Potensialet for energigjenvinning

Det forbrennes i dag store mengder ren bark og flis i trelast- og trevareindustri. Denne
flisen egner seg godt til alternativer listet opp for materialgjenvinning. Potensialet i
denne industrien er at flis de nå får fra produksjonen og som nå brennes heller kunne
vært solgt. Returflis kan da istedenfor brukes til energi i denne næringen og det har
vært praktisert for eksempel på et sagbruk i Åmli og som energi til
sponplateproduksjonen i Braskereidfoss. Det brukes cirka 1 TWh termisk energi i
denne industrien, hvor egentilvirket bioenergi fra bark og flis utgjør 0,8 TWh.

4.7.2

Barrierer for bruk av returflis

Bruk av returflis i fjernvarme krever at anleggene er designet for dette brennstoffet og
det er ikke bare å skifte fra industriflis til returflis. Det kreves også annen tillatelse fra
myndighetene og kvalitetskontroll. I det nåværende markedet er det en stor utfordring
for treindustri å bli kvitt flis, hvor noe for eksempel sendes langt inn i Sverige for bruk
til energi.
Kostnadene til bioenergi i denne industrien er lav og det kan være vanskelig å få
aktører til å prioritere endringer.
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4.7.3

Virkemidler for økt etterspørsel

Det er avgjørende for bruk av returflis i treindustri at det finnes andre
avsetningsmuligheter for ren flis.

4.8

Brensel til annen industri og jordbruk

4.8.1

Potensialet for energigjenvinning

Det brukes i dag betydelig mengder fossile energiprodukter i industrien til termiske
formål og hvor returflis kan bidra til overgang til fornybare energikilder.
Årlig brukes rundt 6 TWh innkjøpt gass i norsk industri og Figur 21 gir en oversikt over
fordelingen mellom ulik industri. En betydelig del inngår dog som råmateriale til
kjemiske produkter, som eksempel til produksjon av nitrogengjødsel. Det anslås at
halvparten av gassen er råvare og halvparten er brukt til termisk energi.

Innkjøpt gass (GWh) i 2015
05_07 Bryting av steinkull, brunkull og metallholdig
malm
08_09.9 Bryting og bergverksdrift ellers,
bergverkstjenester
10-12 Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri
13-15 Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri

11 %

16 Trelast- og trevareindustri

0%
%
2%
%1%
%
%
00000%
16 %

17 Papir- og papirvareindustri
18 Trykking, grafisk industri

01 %
20 %
%
17 %

19-21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri
22-23 Gummi-, plast- og mineralsk industri
24 Metallindustri
25 Metallvareindustri
26-27 Data- og elektrisk utstyrsindustri

49 %

28 Maskinindustri
29-30 Annen verkstedindustri
31-32 Møbelindustri og annen industri
33 Maskinreparasjon og -installasjon
13-15_18_25-33 Tekstil-, trykking, metallvare-,
maskin-, møbel- og annen industri

Figur 21: Innkjøpt gass til industri i Norge (SSB, tabell 08205)
I næringsmiddelindustri brukes det nå rundt 1 TWh fossil gass årlig og som det burde
være stort potenisale for å bytte ut. Denne industrien består av rundt 2000 foretak og
fordelingen av innkjøpt gass i undergrupper er vist i Figur 22.
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Innkjøpt gass (GWh) i næringsmiddelindustri

11 %
34 %

26 %
3%
20%%

12 % 3 %

9%

10.1 Produksjon, bearbeiding og konservering av
kjøtt og kjøttvarer
10.2 Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr
og bløtdyr
10.3 Bearbeiding og konservering av frukt og
grønnsaker
10.4 Produksjon av vegetabilske og animalske
oljer og fettstoffer
10.5 Produksjon av meierivarer og iskrem
10.6 Produksjon av kornvarer, stivelse og
stivelsesprodukter
10.7 Produksjon av bakeri- og pastavarer
10.8 Produksjon av andre næringsmidler
10.9 Produksjon av fôrvarer

Figur 22: Bruk av gass i næringsmiddelindustri
Det er spesielt bearbeiding av sjømat og produksjon av fôrvarer som har en betydelig
andel. Disse består av cirka 80 foretak hver, så det indikerer også at størrelsen på
anleggene er større enn i de andre undergruppene.

4.8.2

Barrierer for bruk av returflis

Bruk av returflis kan sees på som mer jobb for bedriftene i annen industri og kan bli
nedprioritert på grunn av mangel på kompetanse og at det er utenfor
kjernevirksomheten.
I drivhus brukes fossil gas både til oppvarming og til å øke plantevekst ved å øke CO 2
nivået i luften i drivhusene. Avgassen fra forbrenning av returflis kan være krevende å
få rent nok til at CO2 kan utnyttes til økt plantevekst.

4.8.3

Virkemidler for økt etterspørsel

Bruk av egne energiselskaper som selger og drifter energiproduksjon til industri blir
mer utbredt i nye anlegg og hvor energien gjerne deles mer mellom ulike
industriforetak.
Lokale samarbeid og avtaler kan være en løsning hvor kommuner forplikter seg over
tid til leveranser av returflis til industri.
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4.9

Pyrolyse og etanolproduksjon

4.9.1

Beskrivelse av nedstrømsløsningen

Pyrolyse er en prosess med varmebehandling av organisk materiale uten tilgang til
oksygen og som produserer gass, olje og kull. Dette har lenge blitt brukt til å
produsere trekull, men også til avfallsbehandling av dekk, kjemisk organisk avfall og
kommunalt avfall. Teknologien er nå aktuell med tanke på stort overskudd av flis fra
industri, nye rammebetingelser for biodrivstoff og bruk av trekull til metallproduksjon.
Bioetanol er en annen prosess for å produsere fornybart drivstoff av biomasse.
Borregaard i Sarpsborg har produksjon i dag og brukes til drivstoff i tungtransport og
busser i Osloområdet.
Kombinert energi- og materialgjenvinning er en mulig løsning gjennom pyrolyse.
Biokull kan brukes som tilsetting i jord for å øke karbonandelen og forsøk har vist at
dette kan gi bedre avlinger. Det pågår nå forskningsprosjekter om dette i Norge
(NIBIO, 2016) og det finnes kommersielle leverandører av teknologien.

4.9.2

Potensialet for energigjenvinning

Det finnes nå et anlegg for produksjon av 20 million liter i året på Borregaard i
Sarpsborg. Det er flere anlegg under planlegging:
Biozin AS. Selskapet er eid av Norges nest største sagbrukskonsern og
planlegger stor produksjon med pyrolyse. Virkesforbruk på til sammen 3,5
million m3 av trevirke. Åmli og Hof er aktuelle steder for første anlegg.
St1. Planlegger etanolproduksjon på Follum på 50 million liter per år fra 2020.
Opplyser om at returvirke kan brukes som råstoff tilsvarende cirka 50 000 tonn
treflis per år, men det må ha kvalitet som rent treavfall. De skal starte arbeidet
med å kartlegge råstoffkilder våren 2017.
Hvis disse planene for produksjon av drivstoff blir realiserte vil det føre til etterspørsel
som tilsvarer cirka 2 millioner tonn returvirke hvert år.

4.9.3

Barrierer for bruk av returflis

Sikkerhet om etterspørsel etter biodrivstoff har ofte blitt nevnt som en barriere for
investering i ny produksjon i Norge. Det har nå blitt vedtatt som del av Statsbudsjettet
for 2017 at det skal bli krav om 20 % innblanding av biodrivstoff i 2020. Dette betyr at
rammebetingelser for etterspørsel er tilstede, men det vil fortsatt kreve kapital for å få
investeringene gjennomført.

4.9.4

Virkemidler for økt etterspørsel

Kartlegge mulige råstoffbrukere og kvalitetskrav. Der hvor det er mulig å bruke blandet
treavfall vil det være spesielt interessant. Rammebetingelser for biokull som
karbonlager kan være viktig driver for dette markedet. Utredning om mulighetene med
tanke på Kyoto II og Parisavtalen kan være en løsning.
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4.10 Oppsummering av nedstrømsløsninger
Løsningene som finnes i dag for gjenvinning av returtre er oppsummert i Tabell 10.
Tabell 10: Dagens løsninger og kvalitetskrav
AvfallsLøsning
Praksis
kode
1141
Brikettering til
Emballasje fra
energi
næringsvirksomhet
1141

Kompostering

1141,
1142

Returflis til
spesialanlegg

1141,
1142,
1143,
1149.
7098,
7154

Kommunale
avfallsanlegg
Spesialanlegg for
impregnert,
kommunale med
tillatelse

Fjernvarmeanlegg, samt
industri

Solør Bioenergi er
spesialanlegg for det, men
flere tar i mot som for
eksempel
Klemetsrudanlegget,
Returkraft og Norcem
Brevik har tillatelse.

Kvalitetskrav
Fri for overflatebehandling, men
kan ha spikre
Krav i
gjødselforskriften
Sortert til krav fra
MD (Kjerschow et
al. 2009)
Blandet treavfall
uten CCA/kreosot
Sortert impregnert
avfall

Nedstrømsløsningene for energi- og materialgjenvinning som har blitt gjennomgått har
videre blitt prioritert etter nivået av potensiale og barrierer. Dette er presentert i
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Tabell 11. Av høyeste prioritering er industriell energi, da noen sektorer fortsatt bruker
mye naturgass er potensialet stort og dette er kjent teknologi. Bruk av rent treavfall til
trebaserte plater har også høy prioritering. Her kommer nå råstoff tilsvarende 2030 000 tonn nå fra massevirke fra skogen. Dette kan erstattes av treavfall hvis det kan
leveres til riktig kvalitet og pris. Råstoff til biodrivstoff er også satt høyt da
myndighetskravet på 20 % innblanding åpner for et stort marked her. Dette ligger litt
lenger frem i tid at det blir bygget fabrikker i Norge, men arbeidet med å kartlegging av
råstoffkilder er aktuelt nå for selskapene som skal bygge. Av middels prioritering
finnes treflis til landskap, heltreavfall til nye produkter og trebaserte plater av blandet
treavfall. Nye flisforbrukende produkter, husdyrstrø og strø i komposteringstoaletter
antas alle å ha store barrierer og derfor lav prioritering.
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Tabell 11: Oppsummering av nedstrømsløsninger i prioritert rekkefølge
Nedstrømsløsning
Kvalitetskrav Potensiale
Barrierer
Industriell energi
Returflis
Stort
Lave
Trebaserte plater
Rent trevirke
Stort
Middels
Råstoff biodrivstoff
Rent trevirke
Stort
Middels
Fjernvarme
Returflis
Lavt
Lave
Landskapbehandling Rent trevirke
Middels
Middels
Trebaserte plater
Blandet
Stort
MiddelsStore
Nye flisforbrukende
Rent trevirke
Stort
Store
produkter
eller blandet
Liggeunderlag for
Rent trevirke, Stort
Store
husdyr
lite støv, riktig
struktur
Strø i
Rent trevirke
Lite
Store
komposteringstoaletter

Prioritering
Høyt
Høyt
Høyt
Middels
Middels
Middels
Lavt
Lavt
Lavt
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5.1

OFFENTLIGE MYNDIGHETERS MULIGHET FOR
PÅVIRKNING AV MARKEDET
Kommunen

Nedstrøms anvendelse av returflis til energi har potensial i både fjernvarme og
industri. Tilrettelegging av dette lokalt og samarbeid med industri kan gi vinn-vinn
løsninger. Kommunen kan tilrettelegge for sortering av rent trevirke i større grad enn i
dag. Det er også viktig å ivareta kvaliteten i materialet ved å sørge for at materialet
avsettes fort etter kverning.

5.2

Staten

Nedstrøms anvendelse av returflis til energi har potensial i både fjernvarme og
industri. Spesielt industri kan potensialet være stort og fase ut bruk av fossil energi.
Viktige tiltak er å utvikle kvalitetsstandarder for sekundære råvarer. For trevirke kan
dette være standarder for å definere hva som er rent trevirke, hva som er
trevirkefraksjon som kan leveres til sponplateindustri, hva som er en brennbar fraksjon
av tilstrekkelig renhet osv.
Det pågår også arbeid med å utvikle indikatorer for en bygnings miljøfotavtrykk, og
studier for å identifisere hindringer og drivere for materialgjenvinning mm.
I Sverige har regjeringen gitt økonomiske incentiver for virksomheter som driver med
reparasjon av produkter. I Nederland har regjeringen gitt tilsvarende incentiver for å
etablere ordninger for bruk av knust betong som tilslagsmateriale i ny betong. Vi tror
at noe tilsvarende må komme i Norge, for å stimulere til at man får etablert ordninger
og systemer for ombruk og gjenvinning av materialer. EU har satt av over 600
millioner Euro til forskningsprosjekter innen sirkulær økonomi.
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6

KONKLUSJONER

Materialstrømanalysen viser at det meste av treavfallet fra husholdningene og
industrien blir energigjenvunnet i dag. Det rapporteres om en betydelig større andel av
materialgjenvinning i industrien, men det er usikkerhet rundt kvalitet i disse tallene.
Det er lite tallgrunnlag for å si noe om mengden rent trevirke som oppstår i
husholdningene og i byggebransjen. Det er kjent i bransjen at det er stort tilbud av
treflis fra treindustri og det gjør at returflis «konkurrerer» med «jomfruelig» treflis på
markedet, og så lenge det er overskudd av jomfruelig trevirke utgjør det en barriere for
materialgjenvinningen av returflis, som i mange tilfeller utgjør et produkt med risiko for
mindre grad av renhet. Det kan imidlertid være lokale forskjeller i landet med hensyn
på potensialet for materialgjenvinning av flis med lavere kvalitet enn den fra
trelastindustrien. Det vil kunne være større muligheter for lokal avsetning der det ikke
er trelastindustri eller sagbruk/høvlerier.
Gjennomgang av aktuelle nedstrømsløsninger for materialgjenvinning viser at vi ser
størst potensiale i materialgjenvinning til trebaserte plater. Det brukes nå biprodukter
fra sagbruk og massevirke fra skog til å produsere trebaserte plater i Norge, samtidig
som det i utlandet brukes returflis i trebaserte plater i stor grad. Samlet er
trevirkeforbruket til produksjon av trebaserte plater i Norge er anslått til å være
290 000 tonn per år. Potensialet utenfor Norge finnes da det er flere fabrikker som
baserer seg på å dekke 30-90 % av råstoffet fra returflis, men vi anser det for å være
mindre aktuelt pga overskudd av flis også i andre land. Barrierer for
materialgjenvinning er tilgangen på biprodukter fra sagbruk, varierende kvalitet på
returflis og at produksjonsanleggene ikke er designet for det. Aktuelle virkemidler kan
være å sikre en langsiktig tilgang på returflis til tilstrekkelig lav pris og god nok kvalitet.
Finansieringsløsninger som avlaster risikoen med investeringer kan gjøre det mer
gjennomførbart, som for eksempel kan miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge
være relevant. Et forprosjekt med en aktuell bedrift for å avdekke mulighetene er en
normal start i en slik prosess.
Det er også funnet stort potensiale for bruk av returflis til industriell energi og til råstoff
til biodrivstoff. Det benyttes i dag store mengder fossil gass til varme i industri og skifte
til returflis kan bidra til overgang til fornybare energikilder i industrien. Returflis kan
også brukes til å produsere biodrivstoff. Pyrolyse er en prosess med varmebehandling
av organisk materiale uten tilgang til oksygen og som produserer gass, olje og kull.
Bioetanol er en annen prosess for å produsere fornybart drivstoff av biomasse. Det
finnes et anlegg som produserer biodrivstoff basert på trevirke, og flere anlegg er
under planlegging. Potensialet er stort også fordi rammebetingelsene er tilstede ved at
det nylig ble vedtatt 20% innblanding av biodrivstoff i 2020. Hvis disse planene for
produksjon av drivstoff blir realiserte vil det føre til etterspørsel som tilsvarer cirka 2
millioner tonn returvirke hvert år.
Videre arbeid bør være å gå i dialog med aktuelle produsenter av trebaserte plater for
å se på potensialet der og utviklet mer konkrete kvalitetskrav til rent returflis.
Kommuner kan undersøke muligheter for lokale samarbeid med industri, med tanke
på å inngå avtaler hvor kommuner forplikter seg over tid til leveranser av returflis til
industri. Kommunen kan også tilrettelegge for sortering av rent trevirke i større grad
enn i dag. Det er også viktig å ivareta kvaliteten i materialet ved å sørge for at
materialet avsettes fort etter kverning. Det bør utarbeides en oversikt over
kvalitetskriterier for trevirke som kan gjenvinnes på de forskjellige måter som kompost,
plateproduksjon, biogass mm.
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Videre bør det arbeides for å skaffe bedre kunnskap om mengder trevirke som
oppstår og hvordan det håndteres. Et aktuelt prosjekt kan være å gjennomføre
plukkanalyse for treavfall fra husholdningene for å få nærmere kunnskap om mengden
trevirke som kan materialgjenvinnes.
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