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Sign

Forord
Avfall Norge ønsker å bidra til at avfalls- og gjenvinningsbransjen, som navet i en sirkulær økonomi,
bidrar med høyest mulig ressursutnyttelse av avfall som oppstår. EUs nye rammedirektiv for avfall
setter nye mål for materialgjenvinning av både husholdningsavfall og lignende næringsavfall, men
også for bygge- og rivningsavfall. I tillegg er det satt egne mål for materialgjenvinning av
treemballasje i revidert emballasjeavfallsdirektiv.
For å møte dette er det behov for å se på mulighetene for materialgjenvinning av returtrevirke.
Rapporten er utarbeidet av Mepex as på oppdrag fra Avfall Norge.
Dette prosjektet har blitt finansiert gjennom Avfall Norges fou-midler samt bidrag fra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grønt Punkt Norge
Follo Ren
Sirkula IKS
Renovasjon i Grenland
Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS
Fosen Renovasjon IKS
Steinkjør kommune
Oslo Kommune Renovasjonsetaten
Asker Kommune
IVAR IKS

Styringsgruppen i prosjektet har foruten Håkon Bratland (Henrik Lystad) som prosjektansvarlig i
Avfall Norge bestått av Ellen Halaas (REN), Sjur Kvifte Nesheim (Grønt Punkt Norge) og Tine Lekve
(Rekom)

Henrik Lystad
Fagdirektør
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1

Sammendrag

Denne analysen tar for seg potensialet for materialgjenvinning av returtrevirke fra kommunale
gjenbruksstasjoner og private avfallsselskap. I dag blir returtrevirket i all hovedsak utnyttet som
brensel i industrien og fjernvarmeanlegg.
Den årlige produksjonen av treavfall i Norge er på 792.000 tonn (2016), et tall som har holdt seg
stabilt over tid. Tall fra de kommunale avfallsmottakene viser at de årlig håndterer 282.946 tonn
(36 %) avfallstrevirke fra husholdningene, og hvor 95 % går til forbrenning, 1,3 % til kompostering
(10 aktører) og 3,4 % til materialgjenvinning (2 aktører) i dag. Avfallstrevirket sorteres i to eller tre
fraksjoner (ubehandlet, behandlet og impregnert trevirke). Resultatet fra plukkanalysene viser at de
største fraksjonene kommer fra bygg og anlegg (41 %) og treplater (35 %). Møbler utgjør 11 %,
treemballasje 8 %, og impregnert/feilsortert materiale 5 %. Fordelingen mellom behandlet og
ubehandlet trevirke ligger på 50/50, og opp mot 4 % av innholdet ville egnet seg for ombruk –
hovedsakelig møbler.
Det største potensialet og markedet for materialgjenvinning ligger i produksjon av treplater. I Norge
har Arbor satt i gang en prøveproduksjon, og i Europa finnes det mange treplateprodusenter med
Tyskland, Frankrike, Italia og UK som de største produsentlandene. Kvalitetskravene til
returtrevirket avhenger av typen plater som produseres. Det kreves betydelig forbehandling av
returtrevirket med uttrekk av jern og metaller, samt partikkelstørrelser, og internasjonalt skjer
dette hos treplateprodusentene. I 2018 ble det eksportert noen tusen tonn returtrevirke til
materialgjenvinning fra Norge til Europa.
Den største barrieren for økt ombruk og materialgjenvinning er volumer og økonomi versus
kostnader til sortering i ulike fraksjoner. Siden det er tilnærmet balanse i prisene for returtrevirke til
treplateproduksjon og energigjenvinning, vil innføring av støtteordninger kunne bidra til å gi økt
materialgjenvinning, da flis til treplateproduksjon krever mer forbehandling i forhold til
energigjenvinning. Et annet virkemiddel for økt materialgjenvinning kan være å innføre tilsvarende
ordninger som det diskuteres i plastindustrien, med krav om bruk av en viss andel resirkulert
trevirke inn i produksjon av treplater.
Produksjon av avansert biodrivstoff kan i fremtiden bli et stort potensielt marked der hvor det
brukes prosesser som aksepterer returflis, og hvor prisen på returflis er konkurransedyktig med
jomfruelig flis fra sagbruk/skogbruk. Produksjon av biokull basert på pyrolyse har også et stort
industrielt potensial i fremtiden, og kan bidra til å gjøre landbruket mer robust for klimaendringer
samtidig som det bidrar til å binde CO2. Grunnet cellekjemien i trevirket, vil returtre i liten grad
være egnet som råvare for celluloseproduksjon.
Etter hvert som kravene om økt ombruk og materialgjenvinning til kommunale og interkommunale
gjenvinningsstasjoner og private aktører innen avfallsbransjen trer i kraft, vil det medføre at
markedet endrer seg. Det er derfor spørsmål om det å flytte avfallstrevirke fra energigjenvinning til
materialgjenvinning, i den grad det medfører at jomfruelig trevirke går fra materialgjenvinning til
energigjenvinning, er bærekraftig.
Prisnivået på materialgjenvinning har lagt noe høyere enn for energigjenvinning. Markedet fungerer,
slik at prisen på flis til energigjenvinning har steget og ligger høyest i skrivende stund. For
flisprodusenter betyr det at et større marked gir generelt høyere priser.
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2

Innledning

2.1 Bakgrunn og formål for oppdraget
Avfall Norges medlemmer registrerer store variasjoner i markedspriser og muligheter for avsetting
av treavfall. Dette, i kombinasjon med ambisjoner om at brukt trevirke kan være en av de
rimeligere måtene for kommuner å øke sin materialgjenvinning i hht. EUs målsettinger. Samtidig er
det en usikkerhet i hvorvidt treavfall fra husholdningene skal regnes inn i kommunalt avfall eller
bygg og anleggsavfall. Formålet med dette prosjektet er å undersøke mulighetene og bidra til en
bedre utnyttelse av ressursene i returtrevirket som oppstår i Norge.
Treavfall er den tredje største avfallsfraksjonen blant de mer husholdningsorienterte fraksjonene i
Norge, og med sine 15 % utgjør dette ca. 792.000 tonn (SSB, 2016). I denne statistikken er det
ikke tatt med farlig avfall, blandet avfall, andre materialer og lett forurensede masser (disse er
hovedsakelig ikke husholdningsbaserte fraksjoner), se figur under:

Kilde: SSB 2016 Kilder til avfall i Norge, i 1000 tonn
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Figur 1: Avfallsfraksjoner i Norge

I tillegg kommer avfall fra skogbruket. Dette omfattes i noen deler av internasjonal statistikk, men
faller utenfor denne rapporten.
Den største kilden til avfallstrevirke er private husholdninger (36 %), det resterende stammer fra
bygg- og anleggsvirksomhet og tjenesteytende næringer, ref. figuren under:
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Kilder til avfallstrevirke i Norge - 2016 (tusen kilo)
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Figur 2: Volum, avfallstrevirke 2016

Avfallstrevirke som omtales i denne rapporten er returtrevirke fra kommunale gjenbruksstasjoner
og private avfallsselskap. Tallene som er hentet inn gjelder for 2016 dersom ikke annet er oppgitt.
I dag blir returtrevirket i all hovedsak utnyttet som brensel i industrien og fjernvarmeanlegg. Norske
ambisjoner om bedre ressursutnyttelse av avfall er sterkt knyttet til EU sine målsettinger om 50 %
ombruk og materialgjenvinning av «municipal waste» i 2020, og 65 % i 2035. For bygge- og
anleggsavfall er kravet 70 % ombruk og materialgjenvinning i 2020. En rekke norske kommuner
har allerede vedtatt egne mål om materialgjenvinning på 65-70 % av husholdningsavfall. Derfor
ønsker mange av de kommunale medlemmene til Avfall Norge at det settes fokus på løsninger for
returtrevirke. Også de private medlemmene i Avfall Norge antas å ha fordeler av økt
materialgjenvinning av trevirke da det vil påvirke markedsbalansen også innenfor energigjenvinning
av returtre.
En god del av returtrevirket fra norske husholdninger kan også klassifiseres som bygge- og
riveavfall. SSB har på sin side trukket ut hele mengden trevirke fra husholdninger ved rapportering
til EU innen «municipal waste», selv om det også består av møbler, emballasje, mm. Dette kan få
betydning for hvordan treavfall som fraksjon vurderes videre.
I tillegg til ensidige måltall for materialgjenvinning, er det viktig at nye løsninger også gir en positiv
miljøeffekt i forhold til energiutnyttelse når man ser på hele verdikjeden. Det kan stilles spørsmål
ved om løsninger for materialgjenvinning av trevirke bygger på riktige prinsipper for den sirkulære
økonomien, spesielt dersom det er overskudd av flis fra treforedlingsindustrien som kan være bedre
egnet for materialgjenvinning. Videre kan trevirke være forurenset med ulike kjemikaler som man
ikke ønsker inn i nye produkter, med fare for å spres i miljøet. Det skal heller ikke legges skjul på
at disse strømmene hovedsakelig går dit det er best betalingsvilje.

Oppdragsgiver: Avfall Norge
Prosjekt: Materialgjenvinning returtrevirke

6/35

2.2 Tidligere rapporter
Avfall Norge har i del 1 av prosjektet fått utarbeidet en materialstrømanalyse som vurderer
potensialet for materialgjenvinning, barrierer og virkemidler for økt materialgjenvinning. Vi har
bygget videre på funnene i denne rapporten, og valgt ut de områdene som fremstår som mest
relevant for videre utvikling:
•

3

Avfall Norge Rapport nr:03/2017 Materialstømsanalyse treavfall (24.2.17),
Hjellnes Consult Treteknisk

Metodikk

3.1 Avgrensninger
I tillegg til å bygge på informasjon fra rapporten i del 1 av prosjektet, har vi innhentet nye
opplysninger som utfyller og utdyper mulighetene for en bedre utnyttelse av ressursene i
returtrevirket i Norge. Vi har i denne rapporten derfor valgt å se nærmere på potensialet for
materialgjenvinning innenfor følgende områder:

•
•
•
•
•

Ombruk av materialer, paller og møbler
Trebaserte plater
Biodrivstoff (etanol)
Biokull (etter pyrolyse)
Cellulose

Biodrivstoff er ikke definert som materialgjenvinning, med unntak dersom etanolen som produseres
brukes som kjemikalier og ikke til drivstoff. Når det gjelder biokull, kan det defineres som
materialgjenvinning dersom det brukes som et jordforbedrende produkt og ikke til
energigjenvinning.

3.2 Innhenting av informasjon og data
Opplysninger og data er innsamlet gjennom følgende tre kanaler:
1. Kilde- og litteraturstudier
2. Intervjuer
3. Plukkanalyser
1. Kilde- og litteraturstudier
En gjennomgang av Eurostat for 2016 viser et samlet volum av treavfall i EU på 54 millioner tonn,
herav 1.7 millioner tonn som farlig avfall. Dette er en økning på bortimot 10% fra 2014.
I tabellen nedenfor har vi listet de største markedene (med over 0.4 million tonn per år). Land som
har vesentlig mer trevirkeavfall enn befolkningsmengden skulle tilsi, har også store mengder treindustri. Vi har brukt denne tabellen som utgangspunkt for å fremskaffe mer informasjon for
avsetningsmønsteret i de største markedene samt våre naboer.
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m
Su

Tonn 2016
European Union
Germany
France
United Kingdom
Finland
Italy
Belgium
Romania
Netherlands
Poland
Sweden
Austria
Spain
Norway
Denmark
Estonia
Slovakia

54 760 000
12 739 432
6 414 484
6 043 084
4 738 039
4 486 957
3 723 370
3 283 624
2 630 635
2 565 358
1 905 525
1 658 305
1 069 621
855 518
567 909
434 277
414 153

Tabell 1: Oversikt over mengder treavfall per land (2016) i EU27.

Fordelingen mellom de forskjellige kildene til avfallet er gitt i nedenstående graf samlet for EU samt
tabell over volumene for de viktigste landene fordelt på samme måte.

Treavfall i EU (tusen tonn) 2016
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Figur 3 Samlet kilde til treavfall i EU 2016
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Tonn 2016
European Union 17 590 000
Germany
2 959 541
France
1 984 031
United Kingdom
251 276
Italy
1 089 809
Belgium
2 239 079
Poland
1 293 229
Sweden
241 970
Norway
34 973
Denmark
17 301
Finland
1 948 432

54 760 000
12 739 432
6 414 484
6 043 084
4 486 957
3 723 370
2 565 358
1 905 525
855 518
567 909
4 738 039

Tabell 2: Treavfall fordelt på kilde for utvalgte land (Eurostat 2016)

Av tabellen over ser man klare forskjeller mellom land man hadde forventet var ganske like
(Sverige og Finland, UK og Frankrike). Finland har svært høye volumer fra industrien, vi antar dette
er spon fra sagbruk og at annen trebearbeidende industri har havnet innen annen industri
kategorien. Samtidig er gjenvinningsbransjen fraværende i statistikken både for Norge og Finland.
Vi har ikke funnet hvor forskjellen mellom disse tallene og KOSTRA kommer fra, men antar at det er
summeringsregler i SSB sine rapporteringer som for eksempel slår ut ved at treavfall i restavfallet
beregnes inn i Eurostat statistikken men ikke i KOSTRA. Vi har heller ikke funnet ut hvorfor Belgia
har et betydelig negativt tall innen annen industri.
2. Intervjuer
Fra SSB-statistikken (KOSTRA) har vi plukket ut og intervjuet de offentlige avfallsaktørene som har
rapportert om materialgjenvinning av returtrevirke. I tillegg har vi plukket ut og intervjuet de
største private avfallsaktørene i Norge. På mottakssiden har vi intervjuet tradere, representanter fra
trevareprodusenter, treforedlingsindustrien og energiprodusenter som kjøper treflis. Vi har også
intervjuet forskningsmiljøer og gründere for innhenting av informasjon om teknologi og nye
løsninger.

3. Plukkanalyser
Vi har innhentet informasjon fra en Masteroppgave utført ved NIBIO hvor det er gjennomført
plukkanalyser fra seks gjenvinningsstasjoner på Østlandet, ref: «Identification of distinctive features
for cascading wood waste in Eastern Norway (2018, Masteroppgave av Arnaud Hoennige, NIBIO)».
NIBIO rapporten henter data fra 6 gjenvinningsstasjoner på Østlandet: Bølstad, Oppegård og Frogn
gjenvinningsstasjon (FOLLO REN), Enebakk (ROAF), Grønmo (Oslo kommune renovasjonsetat) og
Lindum (Drammen). Det ble tatt stikkprøver på 140 kg. fra hver av de 6 containerne (blandet
trevirke), som totalt hadde et innhold på 4,8 tonn.
Returtrevirket er sortert på fraksjonene som oppgitt i tabellen under (fra rapporten), basert på
klassifiseringssystem i UK (PAS 111, 2012), Tyskland (Altholzverodnung, abbreviated to AltholzV,
2002), Finland (ALAKANGAS et al., 2015) og EGGER, en bedrift i Østerrike som produserer treplater
(Timberpack Material Specification Sheet, 2016). Systemet klassifiserer treavfallet i fire kategorier
(A, B, C og D), med potensielt tre underkategorier (1, 2 og 3), som beskrevet under:
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Tabell 3: Kategoriseringssystem, avfallstrevirke – NIBIO rapport

I tillegg har vi gjennomført en egen plukkanalyse på 4 containere med blandet returtrevirke fra RfD
(2 containere fra Drammen) og VESAR (2 containere fra Tønsberg), med totalvekt 14,9 tonn.
De fire containerne ble plukket ut på forskjellige ukedager i uke 42 og 43, og selve plukkanalysen
ble gjennomført hos Lindum i Drammen, i perioden 22-25.10.18.
Valg av sorteringsmetode (ulike fraksjoner) er basert på klassifiseringsskjemaet brukt i NIBIO
rapporten, men hvor vi i tillegg har valgt å sortere ut materiale som ville hatt potensiale for
ombruk. Det er vanskelig å vurdere hva som er potensielle ombruksgjenstander etter at de har hatt
et opphold i containeren, men vi har gjort en vurdering basert på hvordan vi tror tilstanden har
vært før de ble kastet i containeren.
Det ble sortert på følgende fraksjoner:
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FRAKSJONER

OMBRUK (KG.)
Rent trevirke

KATEGORI

EKSEMPLER

A Treemballasje

Europaller, engangspaller,
kasser, esker, kabeltromler

B1 og B2 Bygg og anlegg

Tømmer, bjelker, dører,
dørkarmer, gulvplanker,
paneler, vinduer, gerikter,
annet treavfall (ombruk
planker over 1,5 m)

B3 Møbler

Bord, skrivebord, bokhyller,
hyller, stoler, sengerammer
mm (ta ut hele møbler og veie
for seg)

C1 og C2 Sponplater

Sponplater

Treplater med eller uten
C1 og C2 Kryssfiner og andre
overflatebehandling, MDF,
treplater
laminatgulv, kryssfiner

D Impregner treverk

Annet

Behandlet trevirke

RENT TREVERK (KG.)

BEHANDLET TREVERK (KG.)

Ubehandlet og uten innhold av
andre materialer

Overflatebehandlet og/eller
med andre materialer

Ikke relevant

Alt som inneholder impregnert
eller tjærebehandlet treverk

I tilfelle feilkasting skal dette sorteres ut og veies:

Feilsortert materiale

I tilfelle feilkasting skal dette sorteres ut og veies:

Tabell 4: Kategoriseringssystem, avfallstrevirke – Mepex

3.3 Definisjoner og begreper
Vi har valgt å bruke de samme definisjonene og begrepene som i del 1 av prosjektet, rapport
nr:03/2017 fra Avfall Norge: Materialstømsanalyse treavfall (24.2.17), Hjellnes Consult Treteknisk.
Avfallstrevirke

Alt trevirke som blir kassert, også den andelen som går i restavfallet.

Bygg- og anleggsavfall

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

Energiutnyttelse

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.

Forberedelse til ombruk

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 (jfr.
avfallsdirektivet).

Gjenvinning

Enhver nyttiggjøring hvor hovedresultatet er at avfall oppfyller et
nyttig formaål 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
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anlegget eller samfunnet generelt jf. definisjonen av "recovery" i EUs
avfallsdirektiv 2008/98/EC. Direktivet inneholder en ikkeuttømmende liste over gjenvinningsoperasjoner.
Husholdningsavfall

I følge SSB er husholdningsavfall avfall som oppstår i
privathusholdninger av alle slag.

Kommunalt avfall

I ifølge SSB er kommunalt avfall husholdningsavfall pluss
husholdningslignende avfall fra næringslivet

Kompostering

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”.

Materialgjenvinning

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

Ombruk

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).

Returtrevirke

Avfallstrevirke som blir sortert ut i egen fraksjon
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4

Resultater fra analysen

4.1 Aktører og materialflyt i Norge
Med utgangspunkt i denne rapportens fokusområder for ombruk og materialgjenvinning, kan
materialflyten vises som i figuren under:

PRODUSENT/LEVERANDØR

SORTERING, TREAVFALL

NEDSTRØMSLØSNINGER
Kompostering

Kommunale og
private foretak
Forbrukere

Gjenvinningsstasjon

Rent trevirke

Biodrivstoff

Paller,
kabeltromler,
emballasje

Ombruk: Møbler, rent materiale, paller
Returordning: paller, kabeltromler

Næringsliv/
containere

Materialgjenvinning:
- treplater
- cellulose
- annet

Hageavfall,
skogvirke

Biokull

Blandet
trevirke, møbler

Næringsselskap

Impregnert
trevirke/kreosot

Kvernes til flis,
selges direkte
eller via tradere

Energi
- flisfyringsanlegg
- avfallsanlegg
Energi
- Spesialanlegg

Figur 4: Materialflyt – treavfall

Kommunene har ansvar for å ta imot alt husholdningsavfall, herunder også treavfall. Dette
håndteres enten av egne kommunale avfallsmottak/felles IKS-selskap eller av private aktører.
Husstandene leverer selv treavfallet på gjenvinningsstasjonen, og avfallsselskapene har avtaler med
næringslivsaktører når det gjelder logistikk/innhenting av treavfall.
Mottaksanleggene stiller krav til hvordan treavfallet skal sorteres, etter gjeldende lover og regelverk
(eller strengere). Treavfallet sorteres ut i to eller tre fraksjoner (impregnert, blandet og rent
trevirke). På noen anlegg sorteres det ut treavfall til ombruk (møbler), eller som sendes tilbake til
ombruk via gjeldende returordninger (paller, kabeltromler). Returtreet flises opp i ulike kvaliteter,
alt etter som hva det skal brukes til videre. Flisen brukes som innsats i egne forbrennings-,
komposterings- og biogassanlegg, eller selges videre til tradere og/eller direkte til sluttkundene.
Sluttkundene er i dag hovedsakelig energiprodusenter i Norge og EU. Det impregnerte trevirket
sorteres ut som en egen fraksjon i dag, da dette skal behandles som farlig avfall. Denne fraksjonen
går til spesialanlegg for forbrenningsanlegg.
I figuren er det tatt med potensialet for bruk av returtrevirke hos andre kunder
(trevareprodusenter, produsenter av biokull og biodrivstoff).
Fraksjonene hageavfall/skogvirke er også tatt med i figuren selv om de ikke omtales i rapporten, da
de konkurrerer på de samme markedene.
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4.1.1 Kommunale avfallsmottak/IKS selskap
I følge KOSTRA tabellen fra 2017, finner vi følgende tall for behandling av treavfall hos kommunale
avfallsaktører og IKS- selskap, fordelt på regioner:
Radetiketter
Agder og Rogaland
Aust-Agder
Rogaland
Vest-Agder
Hedmark og Oppland
Hedmark
Oppland
Nord-Norge
Finnmark
Nordland
Svalbard
Troms
Oslo og Akershus
Oslo
Sør-Østlandet
Akershus
Buskerud
Telemark
Vestfold
Østfold
Trøndelag
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Vestlandet
Hordaland
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Totalsum

Annet

Biogassproduksjon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

450
0
450
0
0
0
0
1 582
1 446
0
0
136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 032

Deponi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Forbrenning
42 221
8 368
19 544
14 309
30 440
13 278
17 163
19 199
1 606
13 757
0
3 836
16 916
16 916
90 054
33 496
22 866
12 423
10 056
11 213
24 310
10 172
14 138
43 631
31 309
9 428
2 894
266 772

Kompostering
1 913
625
1 081
207
352
352
0
264
104
45
0
115
0
0
0
0
0
0
0
0
142
0
142
936
81
0
855
3 607

Materialgjenvinning
366
0
0
366
0
0
0
16
0
16
0
0
0
0
10 153
0
0
391
9 762
0
0
0
0
0
0
0
0
10 535

Totalsum
44 950
8 993
21 075
14 883
30 792
13 630
17 163
21 061
3 156
13 818
0
4 087
16 916
16 916
100 207
33 496
22 866
12 815
19 818
11 213
24 452
10 172
14 280
44 567
31 390
9 428
3 749
282 946

Tabell 5: Prosessering av treavfall i Norge (volumer i tonn)

Tallene gjelder returtrevirke fra husholdninger, og tabellen viser at 266.772 tonn av totalt 282.946
tonn treavfall går til forbrenning i dag (94 %). Av de 96 aktørene som har rapportert inn tall, er det
16 selskap som rapporterer inn at de behandler returtrevirket på andre måter:
•
•
•
•

Forbrenning
Annet
Kompostering
Materialgjenvinning

:
:
:
:

Totalt
Totalt
Totalt
Totalt

266.772 tonn eller 94 %
2.032 tonn eller < 1 % (4 aktører)
3.607 tonn eller 1,3 % (10 aktører)
9.712 tonn eller 3,4 % (5 aktører)

For å kvalitetssikre tallene ble de 16 aktørene kontaktet per telefon. Det viser seg at det er noe
feilrapportering, og med korreksjon av dette får vi følgende volumer:
•
•
•
•

Forbrenning
Annet
Kompostering
Materialgjenvinning

:
:
:
:

Totalt 268.804 tonn eller 95 %
0
Totalt 3607 tonn eller 1,3 % (10 aktører)
Totalt 8965 tonn eller 3,2 % (2 aktører)

Hos de aktørene som ble intervjuet, ble treavfallet sortert i enten to (blandet og impregnert
trevirke) eller tre fraksjoner (rent, blandet og impregnert trevirke).
Når det gjelder materialgjenvinning, er det 10 aktører som i KOSTRA tabellen oppgir at de jobber
med kompostering, og to som jobber med annen materialgjenvinning. Etter intervju med de to
sistnevnte aktørene, ble det avdekket at den ene aktøren sender trevirke til treplateproduksjon i
Danmark. Den andre aktøren reparerer og selger paller. Flere av de 16 aktørene vi snakket med
ønsker å etablere løsninger for materialgjenvinning, og treplateproduksjon er den løsningen som
vurderes som mest attraktiv.
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Emballasje, paller og kabeltromler blir ikke sortert ut hos de 16 aktørene vi snakket med, med
unntak av den ene aktøren som reparerte og solgte paller, men gikk i fraksjonen med rent trevirke.
Noen paller ble tatt ut til eget bruk.
Vi spurte de 16 aktørene om de hadde etablert ombruksløsninger. Tre av aktørene svarte at de
har gjenbruksbutikker og hvor møbler ble sortert ut til ombruk. De resterende aktørene hadde ikke
noe system for ombruk i dag, men flere sa at de ønsket å se på løsninger i fremtiden.

4.1.2 Private avfallsmottakere
Den totale mengden med treavfall som produseres i Norge var 792.000 tonn i 2016. KOSTRA
tabellen viser at de kommunale avfallsmottagerne håndterte 282.946 tonn fra norske
husholdninger. De resterende 509.054 tonn fra næringslivet (bygg og anlegg, tjenesteytende
næringer og industri) blir hovedsakelig håndtert av private avfallsmottakere. Vi har vært i dialog
med syv av de største private avfallsaktørene i Norge:
•

Bingsa næring, Franzefoss, Lindum, Norsk Energigjenvinning (NEG), Norsk Gjenvinning,
Ragn-Sells og Retura

Også her sorteres avfallstrevirket i to eller tre fraksjoner (impregnert, blandet og rent trevirke).
Treemballasje, paller og kabeltromler går stort sett inn i fraksjonen rent trevirke, da det er mer
lønnsomt enn å benytte seg av returordninger, og gir god kvalitet på flisen. Alt avfallstrevirke
kvernes opp og går i dag stort sett til forbrenning.
Ingen av de private aktørene har etablert ombruksløsninger i dag, med unntak av de som drifter
gjenvinningsstasjoner for kommunene. Vi har derfor fokusert på hva som gjøres i forhold til
materialgjenvinning av avfallstrevirket. Det er flere som har begynt å se på muligheter her når
det gjelder treplateproduksjon.
Retura Innherred Renovasjon har et samarbeidsprosjekt med Arbor (Hattfjelldal) og Eco-Materials,
hvor det er startet en prøveproduksjon av treplater med returflis som delinnsats i kjernen. Målet er
produksjonsoppstart i 2020 med årlig gjenvinning av 25.000 tonn returtre (fra rent trevirke).
Flere av de private avfallsmottakerne har satt i gang forsendelser med returflis til
treplateproduksjon i UK, Danmark, Polen og andre europeiske land. Fabrikkene til Kronospan er en
av mottakerne her.
Det er også noen som ser på andre anvendelser av returflis for materialgjenvinning, uten at dette
ble spesifisert. En aktør ser også på teknologier for å fjerne maling fra overflater for å øke mengden
rent trevirke.

4.1.3 Tradere
Under begrepet tradere finnes firmaer som i utgangspunktet formidlet tjenester mellom
avfallsbesitter og avfallsmottaker. Over tid har skillet mellom tradere og de private
avfallsselskapene blitt visket ut ved at man både har eierskap til avfallet og til en viss grad står for
behandling og mellomlagringsløsninger i tillegg til de tradisjonelle transport og nedstrøms
porteføljestyringstjenestene. Vi har vært i dialog med tre aktører:
•

Geminor er den av traderne som har kommet lengst innen avfallsbehandling og bistår mange
kommunale og interkommunale selskaper med logistikktjenester fra gjenvinningsstasjonene til
energiselskaper i inn og utland. De eksporterer også flis til materialgjenvinning.

•

Norsk Råvare er det nyeste tilskuddet av aktører innen bransjen, og har foreløpig ikke gjort så
mange avtaler innen returtre bortsett fra enkelte kontrakter med omsetting av impregnert
trevirke.
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•

Rekom har fokus på restavfall, papp, papir og trevirke i sin portefølje, og leverer hovedsakelig
ferdig fliset materiale til industri og energikunder i Sverige og Norge.

4.2 Resultat fra plukkanalyser i Norge
Vi har som beskrevet i kapittel 2.2 bearbeidet resultater fra to plukkanalyser på returtrevirke. Den
ene analysen er hentet fra rapporten til en Masterstudent hos NIBIO (2018), og den andre analysen
er basert på data fra en plukkanalyse som ble gjennomført av Mepex i samarbeid med VESAR og
RfD (oktober 2018).

4.2.1 NIBIO analyse
NIBIO rapporten henter data fra 6 gjenvinningsstasjoner på Østlandet: Bølstad, Oppegård og Frogn
gjenvinningsstasjon (FOLLO REN), Enebakk (ROAF), Grønmo (Oslo kommune renovasjonsetat) og
Lindum (Drammen). Det ble tatt stikkprøver på 140 kg. fra hver av de 6 containerne, som totalt
hadde et innhold på 4,8 tonn.
Fraksjonene det er sortert er beskrevet i kapittel 2.2. Resultatet vises i grafene under, hentet fra
rapporten. Av tallene ser vi at de største fraksjonene stammer fra bygg og anleggssektoren (42 %),
bestående av tømmer, bjelker, dører, dørkarmer, gulvplanker, paneler, vinduer, gerikter og annet
treavfall, og treplater (33.8 %). Sistnevnte fraksjon bestående av sponplater, kryssfiner, MDF og
andre treplater. Emballasje (8.3 %) og impregnert trevirke (8.2 %) er omtrent like store, og møbler
utgjør den minste fraksjonen (7.7 %).

Figur 5: Plukkanalyse NIBIO, fordelt på ulike fraksjoner.
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4.2.2 Mepex analyse
Metodikken for plukkanalysen som ble utført av Mepex er beskrevet i kapittel 2.2. Totalt 14,9 tonn
avfallstrevirke fra 4 containere ble sortert, to containere fra Tønsberg (Ragn-Sells) og to fra
Drammen (Lindum). Tabellen under viser resultatet fra plukkanalysen:
Ombruk
ubehandlet kg

Kategori
Treemballasje
Bygg og anlegg
Møbler
Sponplater
Kryssfiner og andre treplater
Impregnert
Feil
Sum

Ombruk
behandlet kg

Ubehandlet
Behandlet
trevirke totalt kg trevirke totalt kg

71
112

413

24

21

1 233
1 840
855
263
2 900

206

434

7 091
Sum:

Andel
ubehandlet

Andel
behandlet

Totalt

19
4 000
1 325
2 020
280
25
154

17,4 %
25,9 %
12,1 %
3,7 %
40,9 %

0,2 %
51,1 %
16,9 %
25,8 %
3,6 %
0,3 %
2,0 %

8,4 %
39,2 %
14,6 %
15,3 %
21,3 %
0,2 %
1,0 %

7 823

100 %

100 %

100 %

Ombruk

0,5 %
3,5 %
0,3 %

4%

14 914

Tabell 6: Plukkanalyse Mepex, fordelt på fraksjoner.

De to største fraksjonen kommer også her fra kategoriene bygg og anlegg (39,2 %) og treplater
(36,6 %). Møbler utgjorde 14,6 %, og det var lite feilsortering ift impregnert materiale og annet
(1,2 %). Fraksjonen med treemballasje utgjorde 8,4 %, hvor paller utgjorde størstedelen av
volumet. Omtrent halvparten av innholdet i containerne besto av rent trevirke. 4 % av totalvolumet
ble vurdert til å kunne gå til ombruk, og hvor mesteparten av dette var møbler.

4.2.3 Samlet resultat
Oppsummerer vi det samlede resultatet fra de to plukkanalysene får vi følgende fordeling av
de ulike fraksjonene i returtrevirket:

45,00 %

40,58 %

40,00 %
35,22 %

35,00 %
30,00 %
25,00 %
20,00 %
15,00 %
10,00 %

11,16 %
8,35 %
4,18 %

5,00 %

1,04 %

0,00 %
Treemballasje Bygg og anlegg

Møbler

Treplater

Impregnert

Feilsortering

Pluk kanalyse
Figur 6: Resultat, samlet plukkanalyse og fordeling av fraksjoner
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Dersom disse tallene er representative for returtrevirke i Norge, vil vi med det årlige volumet som
er oppgitt for returtrevirke fra husholdninger (282.946 tonn) få følgende volumer fordelt på
fraksjoner:
•
•
•
•
•
•

Bygg og anlegg:
40,58 % (114.820 tonn)
Treplater:
35,22 % ( 99.654 tonn)
Møbler:
11,16 % ( 31.577 tonn)
Treemballasje:
8,35 % ( 23.626 tonn)
Impregnert materiale: 4,18 % ( 11.827 tonn)
Feilsortering:
1,04 % ( 2.943 tonn)

4.2.3.1 Bygg og anlegg - avfallsdefinisjoner
I motsetning til den norske definisjonen av husholdningsavfall, hvor avfallstrevirke inngår, er denne
fraksjonen ikke med i EU´s definisjon av «municipal waste», her kommer den inn under
«construction waste». Denne fraksjonen er i EU definert som ikke-farlig bygg- og anleggsavfall med
mål om at 70% (vekt) av ikke-farlig bygg- og anleggsavfall skal gå til ombruk og
materialgjenvinning innen 2020. Status for Norge her er foreløpig ukjent.
Dersom returtrevirke fra husholdningene kommer inn under EU regelverket for «municipal waste»
innebærer det et stort løft i forhold til at tilnærmet ingenting av dette går til materialgjenvinning i
dag.
Denne 70 % regelen gjelder for samlet «construction waste», slik at det ikke er gitt at
avfallstrevirke separat må nå dette målet.
Når det gjelder fraksjonen impregnert materiale, skal dette sorteres ut som farlig avfall i egne
containere. Denne fraksjonen kommer ikke inn under avfallsdirektivet til EU i dag. Nye
impregneringsmetoder som bruker ikke farlige stoffer, vil kunne føre til at denne fraksjonen vil
behandles som vanlig treavfall i fremtiden. Foreløpig er gjenvinningsbransjen engstelig for å røre
ved ordningen.
4.2.3.2 Treemballasje
Når det gjelder treemballasje i Norge (paller, kabeltromler, etc.), oppgir Eurostat (2017) at 85 %
blir gjenvunnet, hvor 8 % gjenbrukes og 77 % går til energigjenvinning. Basert på disse tallene
antar vi at treemballasjen som stammer fra husholdningene inngår som en del av de 15 % som
kastes. Da inngår de med stor sannsynlighet i energigjenvinning, men via restavfall.
For treemballasje har EU direktivet definert følgende mål for materialgjenvinning, KOM(2015) 596:
•
•

25 %
30 %

innen 2025
innen 2030

Fra plukkanalysen ser vi at mengden treemballasje utgjør et volum på 8,35 %, tilsvarende 23.626
tonn, og hvor kun en liten andel i dag blir sortert ut og går til ombruk/materialgjenvinning, ref.
kapittel 31.1 og 3.1.2.
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Figur 7: Foto fra Mepex plukkanalyse

Fra og med 1.januar 2018 ble emballasjebrukere pålagt å ta produsentansvar gjennom godkjent
returselskap. Grønt Punkt Norge har etablert et selskap for å ta vare på dette markedet. GPN oppgir
at det finnes 177.000 tonn treemballasje i Norge, det aller meste er returpaller (EUR paller). Disse
har en betydelig gjenbruk, slik at i emballasje treavfall antar GNP at ca 12% består av EUR paller,
mens hovedvekten er engangspaller og kabeltromler. Det er registrert 3 selskaper som tar imot
emballasjetre innen GPN ordning, Smart Retur AS, Møre Palleservice AS og BT Pall og Emballasje
AS.

4.3 Løsninger for ombruk og materialgjenvinning i Norge og EU
Vi har innhentet informasjon og vurdert de ulike løsningene som finnes i dag når det gjelder ombruk
og materialgjenvinning av avfallstrevirke i Norge og EU, samt potensialet fremover. Fokus har vært
på løsninger innenfor det området som er beskrevet i kapittel 2.1. Vi har valgt å se på de fem
største markedene i EU samt nabolandene, ref. tabell 1 og 2 (Tyskland, Frankrike, UK, Finland,
Italia, Sverige og Danmark)

4.3.1 Ombruk
Med utgangspunkt i avfallspyramiden (figur under), er det ønskelig å finne løsninger for å kunne
ombruke så mye som mulig av treavfallet.
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Figur 8: Avfallspyramiden (kilde: Store Norske Leksikon)

4.3.1.1 Møbler
Det er hovedsakelig møbler som går til ombruk i dag. I følge plukkanalysen utgjør møbler en
betydelig andel av returtrevirket fra husholdningene - rundt 11 % eller 32.000 tonn i året. Flere
avfallsaktører i Norge har gjenvinningsstasjoner hvor møbler kan leveres til ombruk, som for
eksempel Renovasjonsetaten i Oslo, ROAF, RfD, Avfall SØR og IVAR. Det finnes ikke noen tall på
hvor store volumer av avfallstrevirket som går til ombruk i dag, men det bør være et stort potensial
for mer ombruk her.
Det finnes flere aktører som bidrar til å redusere møbelfraksjonen. Mange møbler får nye eiere
gjennom www.finn.no, eller blir levert til ombruk hos veldedige organisasjoner som tar imot brukte
møbler.
Ikea jobber med ombruksløsninger i flere land. I Sverige har de innledet et samarbeid med
Blocket.se om å kjøp og salg av brukte Ikea-møbler. I Australia tilbyr Ikea kundene å kjøpe tilbake
brukte Ikea møbler, og om nødvendig repareres møblene før de selges. Tilsvarende finnes i
Frankrike med sitt «Second life for furniture» initiativ. I Norge tilbyr Ikea å ta med seg brukte
møbler til ombruk/gjenvinning når du kjøper nye møbler hos Ikea. De tar med seg de gamle
møblene når de leverer de nye hjemme hos kunde, mot et lite gebyr på NOK 190,Plukkanalysen vår gir en indikasjon på at 3,5 % av denne fraksjonen egner seg til ombruk.
4.3.1.2 Treemballasje
Treemballasjen utgjør ca. 8 % (24.000 tonn) av returtrevirket. Når det gjelder paller, kabeltromler
og emballasje, blir dette i liten grad sortert ut for ombruk hos de aktørene vi har vært i kontakt
med, og som har rapportert om materialgjenvinning. Kun en aktør reparerer og selger paller. Noen
paller blir tatt ut til intern bruk, og returordningene for paller og kabeltromler benyttes i liten grad.
Plukkanalysen indikerer at kvaliteten på treemballasjen som kastes på gjenvinningsstasjonene er av
en slik art at det må repareres før det egner seg til ombruk.
Treemballasjen består stort sett av rent trevirke, og bidrar til å gi god kvalitet på returflisen, og kan
også benyttes til kompostering dersom det sorteres ut i egen fraksjon.
4.3.1.3 Bygg og anlegg
Denne fraksjonen utgjør 41 % av returtrevirket (114.820 tonn). Vi har funnet et eksempel på
ombruksløsninger for bygg og anleggsmaterialer hos Renovasjonsetaten i Oslo. Ved Haraldrud
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gjenbruksstasjon leveres ubrukte byggevarer inn til gratis ombruk, og bilder med noe informasjon
ligger ute på www.finn.no. Det burde være mulig å tilby tilsvarende løsninger også for brukte
byggematerialer. Plukkanalysen indikerer at i underkant av 1 % av returtrevirket (bygg og anlegg
samt treplater) egner seg for ombruk.
I Danmark finnes det en egen nettbutikk for brukte byggevarer, www.genbygg.dk.
Vi har ikke tall fra Danmark på hvor stort volum som gjenbrukes med tanke på returtrevirke.

4.3.2 Materialgjenvinning
EUs avfallsdirektiv gir følgende føringer for materialgjenvinning av husholdningsavfall, herunder
også treavfall:
•
•
•
•

50
55
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innen
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4.3.2.1 Plateproduksjon
Ut i fra en industriell betraktning er det produksjon av treplater som i dag peker seg ut som det
mest aktuelle området for materialgjenvinning av returtrevirke.
I Norge har vi kun registrert et miljø som jobber med en prøveproduksjon av treplater basert på
returtrevirke. Det er et samarbeid mellom Retura Innherred Renovasjon, Arbor i Hattfjelldal og Eco
Materials. Her brukes returtre av rent trevirke inne i kjernen av treplatene.
Norge har en lang tradisjon med produksjon av treplater, enten det er tak, vegg, møbel eller
baderom for å nevne noen hovedgrupper. Mens mange papir og celluloseprodusenter har
forsvunnet, har plateprodusentene funnet seg nisjer og bitt seg fast i markeder med sterk
konkurranse.
•

Forestia (Braskereidfoss) har siden 2006 vært en sentral del av Byggma Group, som også har
andre plateprodusenter i porteføljen. Årsproduksjonen på Braskereidfoss er på ca. 300.000
tonn plater, der både bygningsplater, takplater, belagte plater og brannhemmende plater
inngår. Bedriften bruker ikke returtre til annet enn energikilde for tørkeanlegget sitt i dag, men
ser potensiale i å ta i bruk returtre i store deler av produksjonen. Forutsetningen for å få til
dette er å få riktig kombinasjon av pris og kvalitet. Man antar at 30-40 % av sponplatene rent
teknisk kan bestå av returtre uten å tape for mye av styrke og stabilitet på de nye platene. For
å få til riktig kvalitet peker de på de store europeiske plateprodusentene som sies ha store
forbehandlingsanlegg for returtreet før det materialgjenvinnes i nye sponplater. Tema er jern og
metallrester, finstoff, partikkelstørrelser og fiberlengder i tillegg til eventuelle forurensninger fra
lim og belegg på treavfallet fra bygg og anleggsvirksomheten. De peker videre på at det ville
være naturlig å ha et slikt forbehandlingsanlegg tilknyttet produksjonen på Braskereidfoss. En
slik satsing vil være krevende for en innsatsfaktor i området 100.000 tonn returtrevirke inn per
år, som kanskje er noe lavt til å forsvare en betydelig investering i forbehandling. Skulle man
gjøre dette, vil finstoff kunne inngå i tørkeanlegget og utsorterte jern og metallpartikler
gjenvinnes på vanlig måte. En av utfordringene blir å sikre konstant og stabil sammensetning
på råvarene inn i platene, slik at man ikke får variasjoner i limbruken i fabrikken. For mye lim
gir høye kostnader mens for lite lim gir lavkvalitets plater.

•

Arbor fabrikken i Hattfjelldal var Norges første sponplatefabrikk, med oppstart i 1957. Det
produseres hovedsakelig sponplater i Hattfjelldal, mens det på fabrikken i Larvik produseres
MDF plater. Arbor samarbeider med Retura og Eco Materials om tilsetting av returtre i kjernen
av sponplater (rent trevirke). Man hevder kjernen kan bestå av opptil 50 % returflis, og det er
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•

gjort forsøk med opptil 70-75 % uten at det forringer platenes kvalitet. På sikt skal det også
prøves ut bruk av flis fra behandlet returtrevirke. Bruksområdet vil være bygningsplater og
plater til møbelproduksjon. Fra 2020 er målet å bruke 25.000 tonn returtre inn i
plateproduksjonen på årlig basis, i første omgang fra rent trevirke.
Hunton (Gjøvik) produserer et bredt spekter av treplater. Bedriften har holdt på i snart 130 år
og var tidligere mest kjent for sine bitumen/tre – løsninger. Av de produktene vi anser det er
potensiale for bruk av returflis, er deres isolasjonsmatter basert på treflis, lydisolerende plater
grunnet tykkelsen (36mm) og vindtette plater.

•

Fibo (Lyngdal) er Norges mest kjente produsent av våtromsplater. Platene består av en flerlags kjerne av bjørkefiner med fuktsperre og høytrykkslaminat på hver sin side. Vi antar
potensialet for bruk av returtre er moderat, da man må ha spesielt god råvaresortering.

•

Huntonitt (Vennesla) produserer veggplater, takplater og panelbord. Kjernen er presset
trefibermasse og bør kunne inneholde en relativ høy andel returtre, men med de samme
begrensningene som for sponplater med hensyn til jern og metaller.

•

Moelven er i tillegg til sin posisjon som den største sagbrukskjeden i Norge også en betydelig
produsent av plater. Det er hovedsak finer og MDF plater, men de har også en kvalitet vi anser
som spennende med tanke på gjenbruk, OSB (oriented strand board), som er presset flis og
lim, relativt grov flis i forhold til sponplater.

•

Trysil Interiørtre var en av landets første plateprodusenter, men er i dag er kun et
handelsselskap for plateprodukter. Et av produktene de selger kan likevel være av interesse for
avfallsbransjen - en brannhemmende plate med en tre-gips kjerne.

I Europa finnes det finnes mange treplateprodusenter som bruker avfallstrevirke som råstoff.
Fra NIBIO rapporten finner vi en referanse til en tabell som gir en oversikt over europeiske volum
når det gjelder treplateproduksjon, samt andel returtrevirke som benyttes, se figurene under:

Tabell 7: Treplateproduksjon i Europa med andel returtrevirke
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Figuren under angir sammensetningen av ulike trefraksjoner brukt i treplateproduksjon for Norden
og de tre største europeiske treplateprodusentene (land), samt Italia:

Figur 9: Sammensetning av ulike trefraksjoner brukt i treplateproduksjon

Vi ser at i Norge brukes det ikke avfallstrevirke i det hele tatt, mens Italia ligger i den andre enden
av skalaen med bruk av 90 % avfallstrevirke. Det er flere sammenhenger her, og de
bakenforliggende årsakene forklarer mye av hvorfor det er så stor variasjon mellom de forskjellige
markedene på andelen av returtre som brukes i treplateproduksjonen. Sverige er kanskje det mest
interessante markedet, der brukes hele 60 % tømmer (egenflising) i sponplateproduksjonen. I
Norge ansees dette som svært lite lønnsomt, der brukes kun spon fra sagbruksindustrien i
sponplatene. Et optimalt drevet sagbruk klarer å få ca. 50 % av tømmerstokken ut som planker,
resten blir råvare for plater og cellulose. Slik er den norske utgaven spennende, man har god
balanse mellom sagbruk og plateproduksjon. Med en overgang til bruk av mer returflis inn i
treplateproduksjonen, kan det derfor bli et diskusjonstema dersom det medfører at
energigjenvinningsbransjen må benytte seg av mer jomfruelig, som da blir et nullspill i volum og et
negativt spill i kvalitet på platene. For Danmark og Italia er nok mye av årsaken til høy andel
returtre råvaremangel på jomfruelig trevirke. I Italia kan en annen faktor være at de har en
merkeordning for resirkulerte materialer, som kan gi en markedsmessig fordel.
I følge samme rapport (NIBIO), har Frankrike utviklet et velfungerende bruktmarked for
materialgjenvinning av møbler, basert på et «Extended Producer Responsibility» (EPR) konsept.
Éco-Mobilier, som er innsamlingsorganisasjonen for møbler fra husholdninger, rapporterer følgende
tall: 58 % av møblene gjenvinnes i treplateproduksjon, 33 % til energi og 9 % kastes.
Kronospan er et eksempel på en stor treplateprodusent som bruker avfallstrevirke som innsats, med
over 40 fabrikker lokalisert rundt om i Europa.
UK er ikke tatt med i figuren over, men er et av de landene i Europa som er kommet lengst med
plateproduksjon basert på avfallstrevirke. Det behandles årlig 5.000.000 tonn avfallstrevirke i UK,
og hvor 850.000 tonn blir materialgjenvunnet i treplateproduksjon. Det produseres ulike
platekvaliteter, som kryssfiner, sponplater, OSB og MDF plater. Platene inneholder en blanding av
nytt og resirkulert trevirke, og hvor blandingsforholdet avhenger av sluttproduktet. Fordelen med å
bruke avfallstrevirke er at det er mye tørrere enn nytt trevirke, men det fordrer at de forskjellige
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råvarestrømmene tørkes separat slik at føden til platepressa er konstant med hensyn til fuktighet og
limforbruk.
Kvalitetskrav
For det typiske norske returtrevirket er kvaliteten i stor grad god nok som feed til forbehandling
med dagens sortering – dersom MDF-platene sorteres ut. MDF ødelegger kvaliteten på de nye
platene som produseres ved at de skaper «bobler» i platen.
Et forbehandlingsanlegg for returtre bør kunne ivareta følgende:
•
•
•
•

Sortere ut jern, metallrester – disse ødelegger fliskutterne
Ivareta en homogen størrelse på partikler, fiberlengder
Forurensninger som papir og annet belegg
Sikre konstant og stabil sammensetning på råvarene for å unngå variasjon i limbruk

En utfordring med bruk av returflis i treplater, er at kvaliteten på returtrevirket gradvis vil forringes.
I vedlegg 5.1 ligger det ved et kvalitetskrav for resirkulert treflis til plateproduksjon fra en UK
produsent.

4.3.2.2 Cellulose:
Vi har undersøkt hvorfor returtre ikke brukes inn i celluloseproduksjonen, som er en av de store
avsetningene for trefiber. Årsaken til dette er tørkingen av plank før første gangs salg, da det
fjernes betydelige mengder med vann fra nyskåret tømmer i sagbrukene før det leveres ut på
markedet. Dermed lukkes cellene og fibrene i trevirket, og dersom dette skulle benyttes i
celluloseproduksjon, vil man måtte bruke mye energi og kjemikalier for å åpne fibrene slik at vannet
man trenger i celluloseproduksjonen kommer inn igjen.
Borregaard (Sarpsborg) har foruten det rent kjemiske og generelle for tørket trevirkes egnethet
som råvare, et tilleggskrav at de kun bruker gran i prosessen, noe som vanskeligjør utsortering fra
gjenbruksstasjoner og også for de fleste kunder til de private aktørene i bransjen.
De andre produsentene av cellulose i Norge i dag er små og gjerne fokusert på spesialkvaliteter. I
den grad de diskuterer bruk av treavfall, er det snakk om GROT (greiner og topper fra skogvirke),
der man benytter opp til 5 % i produksjonen i dag. Returtre inngår kun som energiråstoff. Folla Cell
(Follafoss), Vafoss pulp (Kragerø), Rygene Smith (Grimstad) og Hellefoss (Hokksund) er de andre
produsentene.

4.3.2.3 Biodrivstoff
Fornybardirektivet har som mål at utslipp fra transportsektoren skal halveres innen 2030. Innen
2020 skal 10 % av energibruket innen transport komme fra fornybare energikilder. Biodrivstoff er
en av løsningene for å nå målet om reduserte utslipp i transportsektoren.
Regjeringen vektlegger bruk av avansert biodrivstoff som bygger opp under norske planer om å
produsere biodrivstoff fra skog.
I dag er disse markedene dekket fra raps og palmeolje produksjonsrester i tillegg til mindre
mengder animalske fettsyrer som råvare for forestringsprosesser for dieselproduksjon, mens etanol
er hovedråvaren for erstatning av bensin.
De største utviklingsprosjektene nå dreier seg om andre råvarer, gjerne fra skogen.
Vi har identifisert følgende aktører som jobber med planer om produksjon av avansert biodrivstoff i
Norge:
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•

Borregaard har et produksjonsanlegg for bioetanol i Sarpsborg, der produsert CO2 går videre
til gassrens og salg til bl.a. industrien. De produserer 20 millioner liter i året. Prosessen er
basert på bruk av cellulose som innsatsfaktor.

•

Statkraft/Silva Green Fuel er i gang med å bygge et demoanlegg på Tofte i Hurum, og som
skal stå klart i løpet av 2020. Innsatsfaktor her er avfall fra sagbruk/skogsbruk, men i prinsippet
kan prosessen bruke all type biologisk masse. Det planlegges deretter et fullskala anlegg som
skal kunne produsere opp til 150 millioner biodrivstoff årlig.

•

St1 har i dag et demoanlegg i drift i Finland som produserer 10 millioner liter biodrivstoff i året
(100 000 tonn råstoff). Prosessen bruker vanlig sagflis som innsatsfaktor i dag. Det er en
biologisk prosess som baserer seg på hydrolyse og fermentering, noe som gjør at det er mulig å
bruke avfallstrevirke. Det planlegges et anlegg i Norge, muligens på Follum, med byggestart i
2020 og med en produksjonskapasitet på 50 millioner liter biodrivstoff i året.

•

Biozin planlegger å bygge et kommersielt anlegg på Åmli som skal være i drift i 2022, og
deretter planlegges det bygging av 4-5 anlegg i Norge totalt. Prosessen baserer seg på bruk av
avfall fra sagbruk som innsatsfaktor, og bioråoljen skal raffineres hos Preems anlegg i Sverige –
med samme bruksområde som raffineriprodukter basert på fossil råolje. Anlegget baserer seg
på teknologi som er testet ut på et demoanlegg hos Shell i India. Bruk av avfallstrevirke inn i
prosessen er ikke testet ut.

•

Quantafuel planlegger et demoanlegg på Ås, dato for dette er ikke offentliggjort. I prinsippet
kan avfallstrevirke brukes som innsats i denne prosessen selv om fokus er på polyolefiner
(plast) i starten

Basert på denne informasjonen vil bruk av returtrevirke inn i produksjon av avansert biodrivstoff
sannsynligvis ikke være aktuelt de nærmeste årene. En pådriver kan være at økt produksjon og
bruk av avansert biodrivstoff kan gi knapphet på tilgang av jomfruelig trevirke, og at det må
utarbeides prosesser hvor det kan brukes returtrevirke som innsatsfaktor.
Statistikken til SSB (9.8.17) viser en oversikt over de landene i Europa som har vedtatt
fornybardirektivet. I 2015 var Norge nummer 4 på en liste over land rangert etter høyest
fornybarandel i transport (figur 8 under).
SSB sier at det kun var Sverige, Finland og Østerrike som hadde en høyere fornybarandel i
transport i 2015. Sverige og Finland hadde en fornybarandel i transport på henholdsvis 24 og 22
prosent. Begge landene har en stor produksjon av avansert biodrivstoff basert på skogsråstoff.
Finland har en nasjonal målsetning om å øke fornybarandelen i transport til 40 prosent i 2030.
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Figur 1. Fornybarandelen i transport etter land. 2005 og 2015
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Figur 10: Fornybarandelen i transport etter land, 2005 og 2015

4.3.2.4 Biokull
Produksjon av biokull basert på pyrolyse gir en rekke interessante anvendelsesområder, som
erstatning av fossilt karbon, stabilisering av miljøgifter i jordmasser, som tilsetning i jorda for å
gjøre landbruket mer robust for klimaendringer og til vannrensing. Biokull brukt som
jordforbedringsmiddel bidrar med å binde CO2 i jorda, og vil være positivt for klimaregnskapet.
Det er lite kunnskap om og produksjon av biokull i Norge i dag, men et område hvor det skjer mye
forskning og utvikling.
Et eksempel på en aktør her er Elkem som har gjort forsøk med produksjon av pelletslignende
karbonenheter basert på sagspon og annet trevirke. De ønsker å erstatte fossilt karbon i
silisiumproduksjonen, da mange kunder stiller krav til bruk av fornybare råstoffer i produksjonen.
Målet er at innen 2030 skal 30 % av produksjonen skje med fornybart biokull. Aktuelle volumer er
30-40.000 tonn biokull i året, tilsvarende en mengde på 100.000 tonn råstoff.
Prosessen stiller lite krav til kvaliteten på råstoffet/trevirket, derfor kan det være svært aktuelt å
bruke returtrevirke. Det eneste de ikke ønsker inn i produksjonsprosessen er titanholdig maling,
som forurenser silisiumen. Bruk av MDF-plater og sponplater kan derfor også være aktuelt.
Testproduksjonen kjøres ut 2021, deretter vurderes det muligheter for oppskalering. Basert på
denne informasjonen vil det derfor være noen år til dette markedet kommer opp i en viss størrelse.
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4.4 Markedspotensial ombruk og materialgjenvinning
I Norge ble det produsert 792.000 tonn avfallstrevirke i 2016. Dersom plukkanalysen gir en
indikasjon på kvaliteten på returtrevirket, vil dette volumet bestå av omtrent like mye behandlet
som ubehandlet (rent) trevirke. I dag blir de to fraksjonene i hovedsak blandet før oppflising, med
noen unntak hvor det rene trevirket går til kompost.
Basert på tall fra SSB de siste fem årene, forventes det at volumet av produsert avfallstrevirke vil
være stabilt fremover, ref. figuren under:

Volum avfallstrevirke i Norge 2012-17
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Figur 11: Volum, avfallstrevirke 2012-17

Basert på informasjon fra intervjuobjektene, estimeres det at 6-700.000 tonn avfallstrevirke årlig er
i markedet for kjøp/salg i Norge, hvorav ca. 70 % går til eksport. Ca. 1/3 av dette (200.000 tonn)
blir eksportert til forbrenningsovner i Sverige (WPBI, 2015).

4.4.1 Ombruk
Ombruksløsninger er å foretrekke ut i fra et ressursperspektiv, og ombruk av møbler og byggevarer
er det som er mest aktuelt. Dersom plukkanalysen gir en pekepinn på volumet som egner seg for
ombruk, ligger dette på ca. 4 %, og hvor møbler utgjør den største fraksjonen. Det største
potensialet her ligger i å redusere mengden brukbare møbler som blir levert på
gjenvinningsstasjonene, gjennom bruk av gode ombruksløsninger (finn.no, leveranse til veldedige
organisasjoner, bruktbutikker). Det bør også være potensiale for gjenbruk av brukte byggevarer,
tilsvarende det vi har funnet i Danmark (genbyg.dk). På grunn av pris og volum vil dette være et
begrenset og lokalt marked.
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4.4.2 Materialgjenvinning
4.4.2.1 Treplater
Bruk av avfallstrevirke inn i treplateproduksjon er i dag et ikke-eksisterende marked i Norge, men
kan ha et potensial til å utvikle seg de nærmeste fem årene. Ut i fra en industriell betraktning er det
dette markedet som vil kunne ta de største volumene når det gjelder materialgjenvinning
I dag er det bare gjort forsøksproduksjon med bruk av rent returtre i platene (Arbor), og i følge
produsenten forventer de et årlig forbruk på 25.000 tonn returtre fra 2020. Forestia
(Braskereidfoss) har anslått et fremtidig potensial på ca. 100.000 tonn returtrevirke i sin
plateproduksjon.
Når det gjelder eksportpotensialet, er det betydelig større. Det er et voksende marked i Europa for
bruk av returtrevirke i produksjon av treplater, ref. tabell 7. Tyskland og Frankrike ligger på topp
her når det gjelder produksjon av treplater. Figuren under viser en oversikt over landene i Europa
som eksporterer og importerer mest returflis generelt og til treplater (ref. NIBIO rapport):

Figur 12: Materialflyt avfallstrevirke i Europa, generelt (venstre) og til treplateproduksjon (høyre)

Det er flere trender som peker i ulike retninger for hvordan tilgangen på returtre vil endres de neste
årene.
Etter at UK lanserte en insentiv ordning for energigjenvinningsanlegg, har forbrenningskapasiteten
for trevirke økt kraftig. Det forventes at UK går fra å være en netto eksportør av returtre og til å
bevege seg mot å bli en importør i løpet av få år. Samtidig åpner flere europeiske plateprodusenter
opp for å benytte en større andel returtre i sin produksjon, og flere av de større fabrikkene i Europa
ser på Skandinavia som et nøkkelmarked. Dette vil sannsynligvis også påvirkes av EU’s nye
materialgjenvinningskrav. På den andre siden har Tyskland valgt å gå i motsatt retning, og hvor
subsidieordningen nå bli faset ut. Dette åpner muligheten for at betydelige volum fra Tyskland og
Nederland kan ende opp i det skandinaviske energimarkedet.
Det bygges også ny forbrenningskapasitet for avfallstrevirke i Sverige, samt at flere ser på
mulighetene for å åpne for returtrevirke i pannene som i dag kun brenner jomfruelig. Som tidligere
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nevnt kan Sverige være et svært interessant marked for norsk returflis for å erstatte tømmeret i
sponplateproduksjonen.
Med en overgang til bruk av mer returflis inn i treplateproduksjonen, kan det fort bli et
diskusjonstema dersom det medfører at energigjenvinningsbransjen må benytte seg av mer
jomfruelig, og som da blir et nullspill i volum og et negativt spill i kvalitet på platene.
I det større bildet kan vridningen fra plastbaserte varer (poser, flasker etc.) til trebaserte varer føre
til et større behov for jomfruelig trevirke, noe som sannsynligvis fører til at forbrenningsanlegg som
i dag kun benytter jomfruelig vil åpne for returtre i større grad.
4.4.2.2 Biodrivstoff, biokull og cellulose
Når det gjelder transportsektoren, vil fornybardirektivet medføre en økt etterspørsel etter avansert
biodrivstoff, ref. kapittel 2.3.7. Dette vil igjen gi en betydelig eksportmulighet dersom det brukes
prosesser som aksepterer returtrevirke, eksempelvis St1. Det planlegges et anlegg i Norge,
muligens på Follum, med byggestart i 2020 og med en produksjonskapasitet på 50 millioner liter
biodrivstoff i året, tilsvarende 500 000 tonn råstoff. Dette markedssegmentet vil da kunne ha et
stort fremtidig behov for avfallstrevirke, men antageligvis ikke i en stor skala de nærmeste fem
årene.
Det årlige drivstofforbruket i Norge lå i 2017 på 6,2 millioner m3, tilsvarende 5,1 millioner tonn
drivstoff. Dersom alt dette skulle erstattes med biodrivstoff fra trevirke tilsvarer det et volum på 7,9
millioner tonn etanol som kan produseres fra 16 millioner tonn jomfruelig trevirke. Den samlede
hogsten i Norge er på 5,8 millioner tonn (15 % fuktighet). Det betyr at om man løser de tekniske
utfordringene med bruk av avfallstrevirke i produksjon av etanol, er det et betydelig potensial i
markedet i forhold til mengden med avfallstrevirke på 0.8 millioner tonn.
På generell basis kan man separere trevirke i cellulose, hemicellulose, lignin og finkjemikalier. De to
første kan fermenteres til etanol mens ligninen kan forgasses via Fischer-Tropsch prosess til
metanol. Denne teknologien har et potensial noe frem i tid og omtales ikke mer her.
Når det gjelder produksjon av biokull, er dette en prosess som godt tåler en blandet kvalitet på
avfallstrevirket, men her trengs det også mye forskning før det kan etableres produksjon i en
industriell skala. Det vil derfor ikke være et stort marked de nærmeste fem årene.
Returtreflis inn i celluloseproduksjon er per i dag ikke aktuelt.

4.5 Markedspriser for energiutnyttelse vs materialgjenvinning
De siste årene har det vært overskudd av returtrevirke i markedet, men lave priser som resultat.
Det har også vært stort sprik mellom de som har langsiktige kontrakter og de som har inngått
avtaler de to siste årene.
Etableringen av materialgjenvinning, som har skutt fart siste året, har øket markedet for returtre
betydelig, der sponplateprodusentene har hatt høyere betalingsvilje enn energiselskapene en
periode. Når eksporten til sponplater ble såpass høy at det ble stilt spørsmålstegn ved
leveringsevnen til energi, ble prisene kraftig øket i dette markedet slik at per dato er det
energimarkedet som gir mest penger for spotleveranser.
Som nevnt i forrige kapittel, er det flere faktorer som vil påvirke markedsprisene for returtrevirke til
Europa for hhv. energiutnyttelse og materialgjenvinning.
Norsk Gjenvinning uttaler at «kostnadsmessig er materialgjenvinning til plateproduksjon, sett bort i
fra kostnaden med utsortering, noe dyrere enn energigjenvinningsløsninger i fyringssesong. Ser
man derimot på en gjennomsnittlig årspris vil materialgjenvinning bli en lik, eller bedre økonomisk
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løsning, da plateprodusentene ikke har begrensninger for mottak i sommerhalvåret. Dette sparer
kostnader til lagerhold, terminaler o.l.»
Når det gjelder produksjon av avansert biodrivstoff vil det i fremtiden være potensiale for bruk av
returtrevirke, gitt at prisen på flis fra returtrevirke er konkurransedyktig med jomfruelig flis fra
sagbruk/skogsbruk inkludert de økte kjemikaliekostnadene som må til for å åpne trestrukturen
tilstrekkelig til at enzymene slipper inn til sukkeret.

4.6 Mulige virkemidler for økt ombruk og materialgjenvinning
Det største hinderet for økt ombruk og materialgjenvinning er volumer og økonomi versus
kostnader til sortering i ulike fraksjoner.

4.6.1 Sorteringsmetoder og kvalitet
I dag sorteres avfallstrevirket stort sett i to fraksjoner på gjenvinningsstasjonene (behandlet
trevirke og impregnert trevirke), og noen ganger i tre fraksjoner (rent trevirke i tillegg).
Dersom det skal sorteres ut mer til ombruk, må det etableres et system for å sortere ut møbler,
byggevarer og treemballasje. Ombruksløsninger (møbler og byggevarer) er helt i startfasen og
volumene på hva som egner seg til ombruk er relativt lave. Her bør det innhentes mer informasjon
på omsetningsvolum og lønnsomhet.
Når det gjelder ombruk av treemballasje (rent trevirke), er det i dag økonomisk lønnsomt å flise
opp emballasjen og sende til forbrenning. En barriere her er at returordningen for paller og
kabeltromler ikke er godt nok kjent, samt at avstander gjør det lite økonomisk for enkelte aktører.
En ulempe med å sortere ut mer av det rene treverket er også at det gir dårligere kvalitet på flisen,
samt at en høyere sorteringsgrad vil medføre høyere kostnader. Fra plukkanalysen ser vi at mye av
treemballasjen (paller) eventuelt må repareres før den egner seg for ombruk. Engangspaller er per i
dag definert som engangsprodukter, noe det kan stilles spørsmålstegn til da kvaliteten på disse
tilsier at de kunne vært brukt om igjen. Her igjen blir det et spørsmål om lønnsomhet av ombruk
versus energi- og materialgjenvinning, så lenge myndighetene ikke stiller krav til ombruk.
I de nærmeste fem årene vil det største markedspotensialet for materialgjenvinning av returflis
være til produksjon av treplater. Det er stor usikkerhet og mangel på kunnskap hos mange
avfallsaktører når det gjelder kvalitetskrav på returflis til plateproduksjon. Her må det
antageligvis også gjøres noen endringer på utstyret som brukes i fliseprosessen, eller etableres
felles forbehandlingsanlegg. Tradere og utstyrsleverandører kan ha en viktig rolle her når det
gjelder informasjon og leveranse av egnet utstyr, basert på den erfaringen de har fra det
europeiske markedet.
Når det gjelder sorteringsgrad og kvalitetskrav, bør det også samarbeides med produsenter av
avansert biodrivstoff og biokull for å innhente informasjon om hvilke krav som kommer fremover
her.

4.6.2 Myndighetsreguleringer
Norge har forpliktet seg til å imøtekomme EU kravene når det gjelder ombruk og
materialgjenvinning av husholdningsavfall.
4.6.2.1 Pris, støtteordninger, subsidier
Siden det er tilnærmet balanse i prisene for returtrevirke til treplateproduksjon og
energigjenvinning, vil innføring av støtteordninger kunne bidra til å gi økt materialgjenvinning, da
flis til treplateproduksjon krever mer forbehandling i forhold til energigjenvinning.
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4.6.2.2 Import- /eksport-restriksjoner
En annen barriere for avsetning av flis av blandet trevirke i utlandet, er importrestriksjoner på avfall
i enkelte land (f.eks. Polen). Dette er regelverk som det eventuelt må ses på, og om det er riktig å
klassifisere returtrevirke som avfall.
4.6.2.3 Kvalitetskrav treplater i Norge
På samme måte som plastindustrien diskuterer krav om bruk av en viss andel resirkulert plast i nye
produkter, kan man se for seg at dette er en tilsvarende vei å gå når det gjelder produksjon av
treplater.
4.6.2.4 Klima- og miljøeffekter
Dagens bruk av returtrevirke til energigjenvinning har i stor grad erstattet fossile brennstoff både
innenfor industri og fjernvarme. Effekten av konvertering fra energi til materialgjenvinning
forventes derfor ikke å ha noen særlig innvirkning på klimagassutslippene.
Det brukes en betydelig andel returtransport når flis flyttes til norske og svenske
nedstrømsløsninger, slik at netto klimaeffekt av transporten er moderat.
4.6.2.5 Sirkulær økonomi
Etter hvert som kravene om økt ombruk og materialgjenvinning til kommunale og interkommunale
gjenvinningsstasjoner og private aktører innen avfallsbransjen trer i kraft, vil det medføre at
markedet endrer seg. Det stilles derfor spørsmål om det å flytte avfallstrevirke fra
energigjenvinning til materialgjenvinning, i den grad det medfører at jomfruelig trevirke går fra
materialgjenvinning til energigjenvinning, er bærekraftig.

Oppdragsgiver: Avfall Norge
Prosjekt: Materialgjenvinning returtrevirke

31/35

5

Konklusjon

Denne analysen har tatt for seg potensialet for materialgjenvinning av returtrevirke fra kommunale
gjenbruksstasjoner og private avfallsselskap. I dag blir returtrevirket i all hovedsak utnyttet som
brensel i industrien og fjernvarmeanlegg.
Den årlige produksjonen av treavfall i Norge er på 792.000 tonn (2016), et tall som har holdt seg
stabilt over tid. Tall fra de kommunale avfallsmottakene viser at de årlig håndterer 282.946 tonn
(36 %) avfallstrevirke fra husholdningene, og hvor 95 % går til forbrenning, 1,3 % til kompostering
(10 aktører) og 3,4 % til materialgjenvinning (2 aktører) i dag. Avfallstrevirket sorteres i to eller tre
fraksjoner (ubehandlet, behandlet og impregnert trevirke). Resultatet fra plukkanalysene fra
blandet trevirke (ikke impregnert), viser at de største fraksjonene kommer fra bygg og anlegg (41
%) og treplater (35 %). Møbler utgjør 11 %, treemballasje 8 %, og impregnert/feilsortert materiale
5 %. Fordelingen mellom behandlet og ubehandlet trevirke ligger på 50/50, og opp mot 4 % av
innholdet ville egnet seg for ombruk – hovedsakelig møbler.
De private avfallsaktørene (avfallsmottak og tradere) indikerer at 6-700.000 tonn avfallstrevirke
årlig er i markedet for kjøp/salg i Norge, hvorav 70 % går til eksport.
Det er noen gjenvinningsstasjoner som har etablert ombruksløsninger for blant annet møbler, og
det jobbes enkelte steder med løsninger for byggevarer. Det finnes ingen tall på volumer og
omsetning i dag. Fra Danmark finner vi eksempler på nettbutikker som har spesialisert seg på
brukte byggevarer. Når det gjelder emballasje blir dette med få unntak ikke sortert ut, da dette gir
god kvalitet på flisen både til energi og kompostering.
I dag ligger det største potensialet og markedet for materialgjenvinning i produksjon av treplater. I
Norge har en aktør satt i gang en prøveproduksjon av treplater med returflis i kjernen (Arbor), og i
Europa finnes det mange treplateprodusenter som bruker returflis, med Tyskland, Frankrike, Italia
og UK som de største produsentlandene. Kronospan er et eksempel på en stor treplateprodusent
som bruker avfallstrevirke som innsats, med over 40 fabrikker i Europa. Kvalitetskravene til
returtrevirket avhenger av typen plater som produseres, men stort sett er den norske kvaliteten på
returtrevirke god nok som den er med dagens sortering – dersom MDF platene sorteres ut. Et stort
men! Det krever en betydelig forbehandling med uttrekk av jern og metaller, samt
partikkelstørrelser, for å nå tilstrekkelig kvalitet, og internasjonalt skjer dette hos
treplateprodusentene. Det eksporteres noen tusen tonn i 2018 til materialgjenvinning fra Norge til
utlandet.
Den største barrieren for økt ombruk og materialgjenvinning er volumer og økonomi versus
kostnader til sortering i ulike fraksjoner. En leverandør av returflis mener at det på årsbasis er
samme nivå på lønnsomhet ved å levere returflis til materialgjenvinning som til forbrenning. Selv
om kostnaden med behandling er høyere, spares det kostnader på lagerhold og terminaler ved at
det kan leveres flis hele året – ikke bare i fyringssesongen. Siden det er tilnærmet balanse i prisene
for returtrevirke til treplateproduksjon og energigjenvinning, vil innføring av støtteordninger kunne
bidra til å gi økt materialgjenvinning, da flis til treplateproduksjon krever mer forbehandling i
forhold til energigjenvinning. Et annet virkemiddel for økt materialgjenvinning kan være å innføre
tilsvarende ordninger som det diskuteres i plastindustrien, med krav om bruk av en viss andel
returtrevirke inn i produksjon av treplater.
Produksjon av avansert biodrivstoff kan i fremtiden bli et stort potensielt marked der hvor det
brukes prosesser som aksepterer returflis (f.eks. St1), og hvor prisen på returflis er
konkurransedyktig med jomfruelig flis fra sagbruk/skogbruk. Fornybardirektivet har som mål at 10
% av energibruket innen transport skal komme fra fornybare energikilder innen 2020. Produksjon
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av biokull basert på pyrolyse har også et stort industrielt potensial i fremtiden, og kan bidra til å
gjøre landbruket mer robust for klimaendringer samtidig som det bidrar til å binde CO2.
Grunnet cellekjemien i trevirket, vil returtre i liten grad være egnet som råvare for
celluloseproduksjon. Den nødvendige fuktigheten i fibrene lar seg ikke tilbakestille etter tørkingen
av trevirket uten betydelig bruk av kjemikalier. Dette er noe av ulempen også for
bioetanolproduksjon, det er krevende å få enzymene inn i fibrene for rask nedbryting til sukker før
fermentering.
Etter hvert som kravene om økt ombruk og materialgjenvinning til kommunale og interkommunale
gjenvinningsstasjoner og private aktører innen avfallsbransjen trer i kraft, vil det medføre at
markedet endrer seg. Det er derfor spørsmål om det å flytte avfallstrevirke fra energigjenvinning til
materialgjenvinning, i den grad det medfører at jomfruelig trevirke går fra materialgjenvinning til
energigjenvinning, er bærekraftig.
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6

Vedlegg

6.1 Kvalitetskrav for returtrevirke for treplateproduksjon, UK produsent
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Referanseliste

Vi har gjennomgått relevante norske og utenlandske rapporter og kilder:
•
•
•
•

•
•

SSB statistikk (KOSTRA, avfallsregnskap) – volumer
Materialstrømsanalyse for trevirke i BA-avfall, og potensialet for materialgjenvinning av
trevirke i Norge (9.12.2016, Hjellnes Consult for NHP-nettverket)
Treemballasje i Norge, en kartlegging av aktører, mengder og potensiale for økt ombruk og
materialgjenvinning (30.1.2018, Hjellnes Consult for Miljødirektoratet)
«Identification of distinctive features for cascading wood waste in Eastern Norway», Master
oppgave NIBIO/National School of Agricultural Sciences and Engineering, Bordeaux
Aquitaine, Arnaud Hoennige
Notat Treemballasje 2016, Mepex notat for Miljødirektoratet feb 201
Internasjonal litteratur som henviser til eksempler på materialgjenvinning av trevirke og
relevant statistikk, med fokus på de land som i følge statistikken har løsninger for
materialgjenvinning- datasøk. Har blant annet sett på:
o https://woodrecyclers.org
o https://altholzverband.de
o
Wood waste trade: A European perspective (2015),
o
http://www.wbpionline.com/features/wood-waste-trade-a-european-perspective4639077

I tillegg har vi funnet frem til og gjennomgått relevant regelverk knyttet til materialgjenvinning av
trevirke nasjonalt og i EU, som:
•
•
•
•
•

Avfallsforskriften FOR-2004-06-01-930
EU kommisjonens pakke for sirkulærøkonomi
EUs avfallsdirektiv: 2008/98/EF
Eurostat 2017
KOM (2015) 596 - Forslag Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv
94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall
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