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HVORFOR ØNSKER VI IKKE SVARTE AVFALLSEKKER?



03.04.2018



Plukkanalyse fra 2010 viser at det er en 
feilsortering på over 50%i restavfallet. For 
eksempel papir, plast, farligavfall, ee-avfall etc.
Dette viser at det er et stort potensialet til å sortere 
ut mer til materialgjenvinning og sikre forsvarlig 
behandling av EE-avfall og farlig avfall.



HVORDAN INNFØRE DENNE ORDNINGEN?

03.04.2018



Så på erfaringer fra andre

• Øras hadde innført dette i 2011 som eneste selskap 
og hadde gode erfaringer med ordningen. 

• De kunne vise til en reduksjon av restavfall på 24%
• Differensierte priser på levering av avfall i klare 

sekker i forhold til svarte sekker.





Følgende veiledende priser ble innført. 



ERFARINGER ETTER 5 ÅRS DRIFT.



Hvordan fungerer dette i praksis?
• Dette blir godt mottatt av brukerne, men det er 

gratis restavfall som er i fokus og ikke bedre 
sortering og miljøhensyn

• Det er mye bruk av sekker utlevert til innsamling 
av plastavfall

• Praktiske utfordringer med tilby 2 sekker gratis



Har ordningen gitt bedre utsorteringsgrad? 

Det var forventet en nedgang i restavfall fra 
gjenvinningsstasjonen på 20% det første året. 
Resultatet var en reduksjon på 1,67% første driftsår.
Generell økning av avfall inn på stasjonene var på 6,97%
I perioden 2013-2017 er reduksjonen av restavfall på 
gjenvinningsstasjonen 6,4% som følge av strengere 
mottakskontroll



Plukkanalyse

§ Matavfall	fra	15%	til	6,7%
§ Plastemballasje	fra	9,4%	til	6,4%
§ Glass	og	metallemballasje	fra	5,6%	til	3,6%
§ Restavfall	fra	30,3%	til	32%
§ Isolasjon	fra	2,7%	til	0,5%
§ EE-avfall	fra	2,3%	til	0,9%
§ Farlig	avfall	fra	3,1%	til	0,2%
§ Tekstiler	fra	17%	til	31%



Økonomisk vurdering

Inntektene fra restavfall på gjenvinningsstasjonene 
sank med ca 28%. Dette var en større nedgang en 
forventet, spesielt med tanke på at det var en 
begrenset nedgang i avfallsmengden. 



År Besøk Tonn	restavfall %	restavfall Inntekter	restavfall
2013 3	090 18,90	% kr	4	328	280
2014 3	039 17,30	% kr	3	150	965
2015 315	308 3	111 15,60	% kr	3	088	282
2016 381	714 3	119 15,50	% kr	3	101	488
2017 371	675 2	915 14,60	% kr	3	047	288

Tallene	er	uten	hageavfall



Årsaker

• Fokus på gratis avfall
• Ikke kapasitet til å gi tilfredsstillende veiledning
• Har ikke sorteringsplass for de som kommer 

med svarte sekker.



Hva skulle vi gjort annerledes?

• Fokus på utsortering av miljøfarligavfall og ikke på 
gratis restavfall

• Forby svarte avfall sekker i sin helhet fra start
• Opprettholdt betaling fra første sekk med restavfall
• Vurdert bemanningssituasjonen. Dette for å få bedre 

kontroll
• Lage en sorteringsplass på alle gjenvinnings-

stasjonene for de som kommer med svarte sekker.
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