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Sirkulær økonomi pakke

• EU har vedtatt: gå fra lineær til 

sirkulær økonomi

Dette er bra!

– Vårt forbruk er ikke bærekraftig

– Lovgivningen er en konsekvens av vår 

miljøpåvirkning

– EU påvirker resten av verden



Historisk avfallsvekst- befolkningsvekst-

forbruksvekst-energibruk -temperatur->

eksponensiell kurve= «hockeystick»



Legislation has changed with the waste

1860 Health act

1983 Environmental act

1990s Climate change

2016 Circular economy



Visjonært

Sirkulær økonomi betyr sirkulære verdikjeder

Det betyr 

• at hele økonomien må endres

• noe annet og mye mer enn økt 

materialgjenvinning

• at miljøgifter må destrueres

• at gjenvunnet materiale faktisk må 

erstatte jomfruelig

• at kvalitet er viktigere enn kvantitet

• at produkter må designes for 

gjenvinning



Fra visjon til virkelighet

EU vedtar målsettinger 

• Nasjonene skal følge opp med lokale virkemidler

Hver nasjon skal oppnå:

– Gjenvinningsmål på 55 % av husholdningsavfall i 2025 

– I 2030 er målet 60 % og i 2035 65 % 

– Skal måles som reellt gjenvunnet tonn, ikke innsamlet mengde 

– Krav om separat innsamling av bioavfall i 2023, tekstiler i 2025 



Hva fører det til?

%

Vår nye religion



Flere overinvesteringer i biogass? 
Uten avsetning for biorest?

Husdyrgjødsel kan dekke 

hele behovet for fosfor

NIBIO-forsker etterlyser bedre 

forvaltning av fosforet som 

allerede er i omløp i norsk 

landbruk



Avfallsreduksjon – spis opp maten

Folkebevegelse

Hver og en av oss kaster i 

snitt 42 kg spisbar mat. Det 

vil vi endre ved å gjøre oss 

alle til matreddere. Bli med i 

folkebevegelsen du også!



Logikken blir

Norge skal nå sine mål

KLD spør Mdir: Hva må til?

• Mdir: 50% av x t -> vi må gjenvinne y t

– Dvs så mye trevirke, papir, plast, metall osv

– Krav om sentralsortering – uansett kost/nytte

– Biogass –biorest uansett behov for fosfor

– For å få tallet til å gå opp så foreslås 

materialgjenvinning av 

Bleier! 



Hvordan?

Bleier og bind utgjør en stor andel av 

restavfallet

Nederland: vi må gjenvinne bleier! 
– Stort prosjekt på gang, med forskning i flere år 

framover

– Spennende utfordring for oss

Men, hva er en bleie?

– Innsiden: Nonwowen – plastfilt

– Utsiden: PE-folie (belagt med plastfilt)

– Innsiden: Absorbent – papirmasse?



Bleie absorbent -

Super absorberende polymer (SAP)

Cellulose fra trefiber (papir) er ut

Nå er det SAP som gjelder.

I motsetning til andre absorbenter –

ikke lett å klemme ut fukt. 

Natrium polyacrylat (C2H2NaO2)n

Syntetisk polymer som absorberer 2-300 ganger sin egen vekt



Visste du dette om 

Natrium polyakrylat?

Bruksområder:

Tilsettes vaskemidler, nøytraliserer hardt vann (Mg, Ca, Fe, Zn)

• Fortykker og absorbent, bla i bleier

• Brukes i coating på elektronikk, beskytter mot fuktskader

• Blandes i jord for å bedre fuktopptak

Kjente helse effekter:

• Ved innånding; skader i svelg og lunger

• Ved svelging; sterkt alkalisk og fører til forbrenning mage og tarmsystemet

• Eksponert hud; kan gi alvorlig kjemisk forbrenning, ubehag 

• Øyne; kan skade øyne, intenst ubehag



En bleie er altså 100% syntetisk

• I tillegg er det absorbert 

– Urin

– Avføring

– Blod (bind)

Blir spennende å følge FOU-prosjektene og se hvilke 

«kvalitetsprodukt» man skal produsere og hvilke 

jomfruelige materialer det skal erstatte



Avfallsreduksjon i BIR siden 80-tallet

Søk tilskudd til tøybleier

Tidligere: 

Bleiepakke på Kvinneklinikken

Nå:   BIR utbetaler et tilskudd pr 

barn, inntil kr 1000. 

Barnet må være født og bosatt i en 

BIR-kommune.



Tøybleier i praksis

Enkelt i bruk

• Rispapir – m avføring, går i toalett

• Bleie legges i dunk m eddik 

• Vaskes 60⁰ C, tørkes før ny bruk

Regnskap: 0-3 år

• BIR Sparer 1 t avfall 
(5.500 bleier a 0,23 kg =1 265 kg, andre kilder 900 kg)

• Bruker Sparer 7.000,- kr (+ tilskudd)

(Tøybleier  ca kr 6.000,- Engangs 13.500,- www.kk.no)



Hvorfor er engangsbleier så dominerende?

Markedskrefter og markedsføring

• Mølnlycke- Libero enerådende til 1992 

– Da kom -TV2 – med TV reklame 

• Prockter&Gamble lanserte Pampers

Massive kampanjer og priskrig delte 

markedet og feide tøybleiene av banen.

Kundenes inntrykk; vaskebleier 

– er tunge, store og ubehagelige

– lekker

– ungene lærer å gå seinere

– osv



Bind eller menskopp?

Unge kvinner 

som bryr seg-

trosser 

markedskrefter



Galskapen:

Gjenvinnings% som KPI fører til at

Avfallsreduksjon, som er øverst i pyramiden
– Er idioti å drive med

– Synes ikke i statistikken, belønnes ikke

Liksomgjenvinning belønnes

Kvalitet blir uinteressant, kun mengde gjelder
– «Hvis noen tar imot, da er det bra nok» 

– ref Kinas stopp i plastimport



Hvis vi mener noe med sirkulær økonomi

Gå løs på engangsproduktene

• Stimuler gjenbruk

• Stå samlet mot kommersielle interesser

• Sats på kvalitetsgjenvinning!

• Ikke ha et religiøst forhold til gjenvinningsprosenten!

• Nasjonal  gjv% er ikke vårt ansvar!

• Vi er ansvarlig for bruk av gebyrpenger og reell 

gjenvinning



Oppfordring: nye avfallsstrategier

• Fokus på avfallsreduksjon

– Spis opp maten

– Unngå engangsprodukt

– Bruk incentiver, belønne lite avfall

• Kvalitetsgjenvinning 

– Kvalitet er viktigere enn kvantitet

– Se utover eget gjerde – sirkulære 

verdikjeder

• Sett relevante mål

– Fra gjenv% til restavfall kg/pers?

– Destruksjon av miljøgifter?

– Hva erstatter vi? Vil noen betale?

• Tenk selv

– Ikke hør på biogassmafiaen



Takk for 

oppmerksomheten !


