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Sammendrag 
 

Mepex gjennomførte et prognosearbeid i 2015 for mengden restavfall fram mot 2030. 
Siden den gang har EU etablert nye mål for materialgjenvinning, og oppdaterte tall fra SSB 
kan indikere at det har skjedd et statistisk brudd i den historiske sammenhengen mellom 
konsum og generert avfallsmengder. 

I forbindelse med prosjektet “Energigjenvinningens rolle i sirkulærøkonomien”, som er satt i 
gang av Avfall Norges faggruppe for energigjenvinning, har det vært behov for en oppdatert 
prognose på avfallsstrømmer som forventes gå til forbrenning, herunder forventet generert 
restavfall mengde og sammensetning til forbrenning med energigjenvinning frem til 2035. 

Foreliggende analyse bygger på en fremskrivningsmodell utviklet av Mepex med følgende 
innhold; 

● grunnlagsdata om avfallsmengder i kommunene innhentes fra SSB, 
● database med plukkanalyser benyttes for å finne detaljerte avfallsstrømmer, 
● avfallsmengdene fremskrives etter SSBs befolknings modell 

Det er utarbeidet 3 ulike scenarier for framtidige avfallsstrømmer knyttet opp mot ulike sett 
parametere. 

1. Scenario 1 innebærer at avfallsmengdene utvikler seg i takt med 
befolkningsveksten, og med dagens løsninger for innsamling og gjenvinning. 

2. I scenario 2 forutsettes det at samtlige kommuner innfører separat innsamling av 
mat- og plastavfall, samt at anlegg for sentralsortering som i dag er på 
planleggingsstadiet blir realisert. 

3. Scenario 3 tar utgangspunkt at Norge når EUs mål for materialgjenvinning 

I scenario 3 forutsettes at det etableres sentralsortering for restavfall fra alle landets 
kommuner, og at det etableres løsninger for materialgjenvinning av for eksempel bleier, 
stein- /glassull, forurensede masser osv. Dette er imidlertid omfattende og gjennom- 
gripende endringer i forhold til dagens praksis, og det virker lite sannsynlig at man får 
gjennomført nok tiltak for at Norge skal nå materialgjenvinning målene. Scenario 2 fremstår 
som mest sannsynlig, og er derfor valgt som referansebane for framskrivingen. 

Konklusjoner 
Ifølge scenario 1 vil det i 2035 være et behov for energigjenvinning av 3 140 000 tonn 
restavfall, noe som betyr at Norge vil ha en underkapasitet på 1 221 000 tonn.  

Tilsvarende vil det for scenario 2 være et energigjenvinningsbehov på 2 574 000 tonn 
restavfall, noe som utgjør et kapasitetsunderskudd på 658 000 tonn i forhold til 
eksisterende og planlagt kapasitet.  

For scenario 3 med måloppnåelse vil behovet for forbrenning med energigjenvinning i 2035 
være på 1 855 000 tonn, som er i tråd med planlagt norsk kapasitet for energigjenvinning i 
2035. 

 



 

 

 

Forord 
Denne rapporten er en oppdatering av prognoser i Avfall Norge rapport 4/2015 “Scenarier 
for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030. 

Spesielt interessant har det vært å fremskrive mengden restavfall som er forventet å ha 
energigjenvinning som eneste behandlingsløsning, dvs avfall som ikke er egnet eller bør 
materialgjenvinnes, og sammensetningen av denne. 

Rapporten er initiert av Avfall Norges faggruppe for energigjenvinning som et underlag til 
prosjektet “Energigjenvinningens rolle i sirkulærøkonomien” og er finansiert av 
medlemmene i faggruppen. 

Oppdraget er utført av Mepex Consult AS med Frode Syversen som prosjektleder og 
hovedforfatter. 

Prosjektets arbeidsgruppe har vært 
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Forkortelser og begreper 
 

Forkortelse og begrep Forklaring 
BA Bygg og anlegg 
CCA Kobber/Krom/Arsen, trykkimpregnert 

treverk 
CEWEP Confederation of European Waste-to-

Energy Plants 
DfR Design for Recycling. At produkter 

utformes på en måte som gjør dem 
enkelt å materialgjenvinne. 

EG Forbrenning med energigjenvinning 
EUROSTAT EUs statistikkbyrå. 
HH Husholdning 
IKS Interkommunalt selskap 
KOSTRA KOmmune-STat RApportering 
MG Materialgjenvinning 
MNA Midtre Namdal Avfallsselskap 
Mtonn Millioner tonn 
MW Municipal Waste 
NA Næringsavfall 
Referansebane Forventet/ mest sannsynlige utvikling 
Rejekt Uønsket materiale og feilsortert 

målmateriale som utsorteres fra 
materialstrøm. 

rest Restavfall 
Returgrad Angir i hvilken grad en avfallstype 

havner i riktig avfallsstrøm (for 
eksempel andelen matavfall som 
sorteres i matavfallet). 

RT-flis Retur-tre flis 
SESAM SESAM Ressurs er et samarbeid 

mellom 8 avfallsselskaper om utvikling 
av et sentralsorteringsanlegg i Midt-
Norge 

SSB Statistisk sentralbyrå 
TYN Tjenesteytende næringer 
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1 Bakgrunn 
I det reviderte rammedirektivet for avfall (2008/98/EC) etableres det høye mål for 
materialgjenvinning av husholdnings- og husholdningslignende avfall (municipal waste) frem mot 
telleårene 2030 og 2035. I tillegg til at ambisjonsnivået heves, er det også gjort endringer i 
målepunkt for materialgjenvinning; etter EUs nye regler er det kun den faktiske andelen av avfallet 
som blir til nye materialer som inngår i beregningen av materialgjenvinning.1  

Gitt de endringene på avfallsområdet, med forbedrede innsamlingssystemer, sorteringsanlegg og 
design for gjenvinning, har Avfall Norges faggruppe for energigjenvinning etablert et eget prosjekt 
med fokus på energigjenvinningens rolle i sirkulærøkonomien. For å kunne si noe om 
kapasitetsbehovet for energigjenvinningsanlegg i årene fremover, er det nødvendig med en 
prognose på avfallsstrømmer med mengde og sammensetning, samt estimater på andel restavfall til 
forbrenning. Mepex utviklet i 2015 en lignende prognose for mengden restavfall fram mot 2030; 
foreliggende prognose er en oppdatering av tidligere beregninger, supplert med nye analyser og et 
mer kompletterende tallmateriale.  

«Energigjenvinningens rolle i sirkulærøkonomien» har som delmål å identifisere endringer i 
avfallsstrømmenes mengde og sammensetning og dermed behovet for forbrenningskapasitet, som 
følger av ventede lovendringer og nye sorteringsløsninger. Dette inkluderer også urent materiale og 
“vanskelig avfall” som er uegnet for materialgjenvinning og må destrueres.  

Utredningen tar for seg følgende sentrale utviklingstrekk: 

• Utvikling i avfallsmengder fra husholdninger og næringer  
• Utvikling i mengde som blir utsortert for materialgjenvinning i Norge eller eksportert til 

materialgjenvinning  
• Utvikling i mengde restavfall som går til energigjenvinning 

  

                                                

1 I dag regnes for eksempel innsamlet plast fra husholdningene som materialgjenvinning («levert til 
materialgjenvinning»). Men plasten gjennomgår ofte flere sorteringsoperasjoner før det blir til råvarer for ny 
plast, og i de nye målepunkter for materialgjenvinning skal tap fra de ulike sorteringsoperasjonene trekkes fra. 
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2 Metode 

2.1 Beskrivelse av framskrivningsmodell 
Mepex har over flere år utviklet en modell for framskrivning av avfallsmengder. 

Modellen baserer seg på avfallsmengder innrapportert av kommunene gjennom KOSTRA 
(husholdningsavfall), samt SSBs statistikk over avfall fra tjenesteytende næringer (TYN), begge fra 
2017. Avfall fra øvrige næringer, TYN-lignende avfall fra bl.a. administrasjon i industribedrifter, er 
estimert til 10 % av avfall fra TYN. Denne vurderingen er basert på underlag fra en 
konsekvensvurdering av forskrift for utsortering og materialgjenvinning av matavfall og plastavfall 
for Miljødirektoratet2 

I tillegg er det inkludert en avfallsmengde fra private aktørers innsamling av husholdningsavfall, 
samt en mengde restavfall fra bygg- og anleggsvirksomhet (BA-avfall). 

Når det gjelder avfall fra BA-sektoren er det kun tatt utgangspunkt i den mengden restavfall som i 
dag leveres til energigjenvinning. 

 

Figur 1 – Prinsippskisse for Mepex’ beregningsmodell. Grunnlagsdata om avfallsmengder i 
kommunene innhentes fra SSB, og plukkanalyser benyttes for å finne detaljert sammensetning av 
avfallet. Avfallsmengdene framskrives etter SSBs befolkningsmodell, med ulike parametere for 
framtidige avfallsstrømmer. Parametere velges dels fra beste tilgjengelige teknologi, og beste 
tilgjengelige praksis. For Scenario 3, oppfyllelse av EUs mål, har det vært nødvendig å forutsette en 
uspesifisert, framtidig utsortering fra restavfallet, uten at fraksjon eller behandlingsform er kjent i 
dag (for eksempel bleier). 

                                                

2 Utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall, Utredning av konsekvenser av forslag til 
forskrift for avfall fra husholdninger og liknende avfall fra næringslivet (2017/12503). Mepex 2018 for 
Miljødirektoratet. https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1114/M1114.pdf 
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2.2 Restavfallsmengde til energigjenvinning 2017 
Tabell 1 gir en sammenstilling av restavfallsmengder til energigjenvinning i Norge for basisåret 
2017. 

Følgende kilder er benyttet i sammenstillingen: 

1. SSBs KOSTRA-tall (tabell 12313) 
2. SSBs avfallsmengder fra tjenesteytende næringer (tabell 07355) 
3. TYN-lignende avfall fra industribedrifter, estimert til 10 % av avfall fra TYN 
4. Private aktørers innsamling av husholdningsavfall, beregnet til 10 % av husholdningsavfall 

rapportert til KOSTRA3 
5. SSBs tall på restavfallsmengde fra bygg- og anleggsvirksomhet (tabell 09781) 
6. Miljødirektoratets tall på eksport og import av avfall til energigjenvinning 

 

Tabell 1 – Avfallsmengder som er lagt til grunn for beregningene for basisåret 2017 (i 1000 tonn). 
Kilde: Se avsnittet ovenfor. 

Kilde Total mengde Til energi-
gjenvinning 

Restavfall til 
energigjenvinning 

Husholdningsavfall 2 264 1 299 955 
TYN + TYN-lignende 
avfall fra industri 2 480 1 350 977 

Privat innsamling av 
husholdningsavfall* 229 183 183 

BA-avfall 1 897 549 281 
Sum oppstått i Norge 6 870 3 382 2 396 
Import   180 
Eksport   -789 
Sum behandlet i Norge   1 788 

* Forutsetter at 80 % av innsamlet avfall i containere, storsekk, mv blir restavfall 

Restavfall til energigjenvinning omfatter kategoriene restavfall, brennbart avfall og blandet avfall. 
Kolonnen Til energigjenvinning inkluderer også øvrige typer avfall, i all hovedsak trevirke og farlig 
avfall, men også noen mindre andeler av annet utsortert materiale. 

Total mengde restavfall levert til forbrenning med energigjenvinning i Norge basert på dette 
underlaget er 1,788 millioner tonn. I kartleggingen i som Mepex utfører for Avfall Norge og Grønt 
Punkt Norge hvert år kom vi fram til overkant av 1,7 millioner tonn avfall til forbrenning, inklusive 
50.000 tonn farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg og 50.000 tonn restavfall i sementovnene.  

                                                

3 Private næringsaktørers innsamling av husholdningsavfall (Mepex, 2017) 
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I modellen er total mengde tekstiler innlevert til ombruk inkludert, da disse tallene ikke inngår i 
SSBs beregninger. Det legges til grunn at kommunal ombruksaktivitet sannsynligvis vil regnes inn i 
fremtidig måloppnåelse. Denne mengden er satt til 5 kg/innbygger. Dette resulterer også i en total 
avfallsmengde i kg per innbygger som er noe høyere enn det som framgår av SSBs statistikk for 
2017.  

En viktig forutsetning som ligger til grunn for analysen er forholdet mellom restavfall innsamlet av 
husholdningsrenovasjonen (henteordning) og restavfall levert på gjenvinningsstasjon 
(bringeordning). Her er det tatt utgangspunkt i SSB-tall per kommune fra 2016, som var sist disse 
tallene var en del av statistikken. Andel henteordning per kommune i 2016 er brukt til å beregne 
denne andelen for 2017. Det har dog vært utbredt feilrapportering av disse tallene i KOSTRA, og det 
er derfor blitt gjort en korreksjon av kommuner hvor andelen restavfall fra bringeordning avviker 
vesentlig fra det normale. Dette gjelder kommuner hvor andelen er under 10 % eller over 40 %. 
Disse er blitt korrigert til 25 %. Dette gjelder kommuner som totalt utgjør 13,6 % av befolkningen. 

2.3 Plukkanalyser 
For husholdningsavfallet (HH) benyttes plukkanalyser for å beregne sammensetning av 
avfallsstrømmene (se oversikt over benyttede plukkanalyser og ulike innsamlingsordninger i 
Vedlegg 1). 25 restavfallsanalyser fra kommuner/IKSer som samlet dekker i overkant av 3 millioner 
innbyggere ligger til grunn for beregningene. Analyseresultatene er vektet basert på innbyggertall 
og innsamlingssystem for å danne en sammensetning av avfallsstrømmene og beregne potensiale 
for ytterligere utsortering. 

En noe enklere beregning av sammensetningen av restavfall fra gjenvinningsstasjoner er foretatt, 
basert på 9 analyser fra 6 ulike kommuner/IKS. 

For restavfall fra TYN og andre næringsaktører er plukkanalysegrunnlaget langt mer begrenset. 
Sammensetning av avfallet er basert på få analyser, og det er derfor knyttet høyere usikkerhet til 
tallene for TYN enn for husholdninger. 

2.4 Forutsetninger for beregning av scenarioer 

2.4.1 Vekstrater og følsomhetsberegninger 
Det er lagt til grunn en vekstrate i kg/innbygger for husholdningsavfall og avfall fra TYN. I tillegg er 
det utført følsomhetsberegninger for å se på effekter av endringer i avfallsmengder til 
energigjenvinning ved forutsetninger om fremtidig utvikling i avfallsmengder per person. Resultater 
av disse følsomhetsberegninger finnes i Vedlegg 2. 

Tabell 2 – Vekstrater i avfall per innbygger benyttet som grunnlag for beregningene 

 Lav Basis Høy 
Husholdning -2,00 % 0,00 % 2,00 % 
TYN 0,00 % 1,75 % 2,50 % 
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For husholdningsavfall brukes en nullvekst i avfallsmengde per innbygger som basis. KOSTRA-tall de 
siste årene har vist en reduksjon i avfallsmengde per innbygger, men det knyttes usikkerhet til 
denne statistikken, og nedgangen avhenger av hvor startpunktet settes. Figur 6 i kapittel 5.2.1 
viser at historisk sett har avfallsmengde fra husholdninger utviklet seg i takt med konsum; de siste 
årenes rapporterte avfallsmengder er de eneste bruddene i denne trenden. Vi har vurdert at en 
nullvekst er en god forutsetning. I en følsomhetsanalyse inkluderes en negativ vekst på 2 % som 
reflekterer KOSTRA-tall rapportert til SSB de siste tre årene, samt en økning på 2 % som reflekterer 
økning i avfallsmengde som følge av økt konsum. 

For TYN har vi brukt en økning på 1,75 % per år som grunnlag. Dette er basert på SSBs TYN-
statistikk, der økningen i avfallsmengde er på ca. 2,61 % per år over tidsperioden 2012-2017. 
Korrigert for økning i innbyggertall er økningen på 1,75 %. Følsomhetsanalysen inkluderer nullvekst 
og økning på 2,50 %. 

For husholdningsavfall innsamlet av private aktører og restavfall fra bygg- og anleggsvirksomhet 
har det grunnet mangel på data blitt lagt til grunn en nullvekst i avfallsmengde per innbygger. 

Merk at alle økningene/nedgangene i avfallsmengder vi har lagt til grunn er regressive; dvs. at 
økningen eller nedgangen er prosentvis noe mindre fra år til år. 

Det bemerkes at vekstratene gjelder for de tre scenarioene beskrevet i påfølgende kapittel. 

2.4.2 Framtidsscenarioer 
Det er i framskrivningen gjort beregninger for tre ulike framtidsscenarioer, basert på tre ulike 
utviklingstrekk for sorteringsadferd og implementering av ny teknologi. Disse baseres på en 
vurdering av dagens returgrader, best practice i eksisterende avfallssystemer og fremtidige mulige 
oppnåelige returgrader.  

For å kunne fremstille en dynamisk tidsserie, er effekten av ulike tiltak (for eksempel etablering av 
nye anlegg for sentralsortering eller innføring av design for gjenvinning) lagt ut i tid, slik at 
resultatet inntreffer når effekten først kan forventes. 

Scenario 1 tar utgangspunkt i dagens sorteringsadferd og dagens løsninger for innsamling og 
videre behandling av avfall.  

I scenario 2 beregnes det en økt utsortering som følge av at det innføres separat innsamling av 
mat- og plastavfall i alle landets kommuner, og at det er etablert nye anlegg for sentralsortering 
som i dag er på planleggingsstadiet. Videre er det lagt opp til en god vekst i sorteringsgrad for en 
del avfallstyper og at 50% andel av utsortert trevirke går til materialgjenvinning. Scenario 2 
fremstår som det mest realistiske utviklingsscenarioet.  

Scenario 3 skal representere oppnåelse av EUs mål om 65 % materialgjenvinning i 2035 basert på 
nye målepunkter. Det forutsetter innsamlingsordning i alle landets kommuner som de mest 
velfungerende kommunene i Norge i dag; obligatorisk utsortering og målkrav for næringsaktører 
innføres; sentralsorteringsanlegg eller satellittanlegg for automatisk utsortering av restavfall 
utbygges til å dekke hele landet; design for gjenvinning resulterer i høy gjenvinningsgrad av 
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utsortert materiale; og det innføres materialgjenvinningsløsninger for flere avfallstyper som det i 
dag ikke finnes noe system for, som bleier, steinull og tunge, lettere forurensede masser. 

2.4.3 Dagens og framtidige utsorteringsgrader 
Det er gjort vurderinger av hva som er realistisk og mulig å oppnå av utsortering innen 2035. Med 
utsorteringsgrad menes andelen av totalt generert mengde som sorteres riktig. 

Påfølgende tabeller viser dagens utsorteringsgrader samt mulige framtidsscenarioer, etterfulgt av 
begrunnelser for disse tallene. Merk at tallene for TYN er basert på langt mindre grunnlag enn 
tallene for husholdning og er derfor beheftet med større usikkerhet. Framtidig utsortering for TYN er 
i stor grad vurdert å følge utviklingen for utsortering av husholdningsavfall. 

Tabell 3 – Utsorteringsgrader husholdning (vektprosent) 

Kategori Dagens situasjon Scenario 2 Scenario 3 
Våtorganisk 42 % 60 % 80 % 
Papp og papir 79 % 80 % 90 % 
Plast 24 % 50 % 75 % 
Glassemballasje 79 % 85 % 95 % 
Metall * 83 % 90 % 95 % 
Tekstiler 32 % 60 % 75 % 
Trevirke 96 % 96 % 98 % 
Farlig avfall 93 % 95 % 98 % 
EE-avfall 86 % 90 % 95 % 

* inklusive utsortering fra bunnaske 

Tabell 4 – Utsorteringsgrader TYN (vektprosent) 

Kategori Dagens situasjon Scenario 2 Scenario 3 
Våtorganisk 53 % 60 % 70 % 
Papp og papir 67 % 80 % 90 % 
Plast 22 % 50 % 75 % 
Glassemballasje 55 % 75 % 90 % 
Metall 80 % 90 % 95 % 
Tekstiler 0 % 25 % 50 % 
Trevirke 100 % 100 % 100 % 
Farlig avfall 100 % 100 % 100 % 
EE-avfall 100 % 100 % 100 % 

 

Våtorganisk 

Det er i dag en utsorteringsgrad på ca. 53 % på matavfall fra husholdninger som har tilbud om 
utsortering – 42 % på landsbasis ettersom ikke alle har tilbud om dette. For scenario 2 er det lagt til 
grunn at alle innbyggere vil ha tilbud om sortering av våtorganisk avfall, og at utsorteringsgraden 
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vil øke noe, til 60 %. For best practice er det tatt utgangspunkt i kommunene hvor man i dag har de 
beste resultatene for våtorganisk: En del kommuner (for eksempel Innherred og MNA) har hatt en 
utsorteringsgrad på ca. 80 %, og dette legges til grunn for scenario 3. 

Papp og papir 

Det er høy utsortering av papp/papir i dag – ca. 79 %. Det er en nedgang i total mengde papp/papir 
per innbygger, i hovedsak grunnet en nedgang i mengden aviser/magasiner/lesestoff. Det er ventet 
at denne trenden fortsetter, mens mengden emballasje av papp/papir kan øke. Ettersom utsortering 
av lesestoff-fraksjonen er bedre enn utsortering av emballasje, er det ikke forventet en stor økning i 
utsortering av papp og papir. Økningen vil skyldes økt automatisk sortering i 
sentralsorteringsanlegg. Det er lagt inn 80 % utsorteringsgrad i scenario 2 og 90 % i scenario 3. 

Plast 

Utsortering for plast ligger i dag på ca. 24 %. Det er ventet at dette kan øke stort fram til 2035 når 
sentralsorteringsanlegg som i dag er under planlegging vil stå ferdig. Kombinasjonen av bygging av 
anlegg, forbedret teknologi, produkter som er designet for gjenvinning og utsortering av plast som 
ikke er emballasje resulterer i at vi har lagt til grunn en utsorteringsgrad på 50 % i 2035 i scenario 
2 og 75 % i scenario 3.  

Glassemballasje 

I dag utsorteres ca. 79 % av glassemballasje, og de beste kommunene oppnår et resultat på ca. 90 
% utsortering. Det er lagt inn en utsorteringsgrad på 85 % i alternativ 2, mens det i alternativ 3 er 
lagt inn 95 %. Dette forutsetter bl.a. at man får utsortert glassemballasje fra finstoffet fra 
sentralsorteringsanlegg. 

Metall 

Man har i dag en høy utsortering av metall, med 83 % (langt lavere for det som er 
metallemballasje). Det er ventet at dette kan øke til 90 % i scenario 2 og 95 % i scenario 3. Dette 
vil i stor grad skyldes sentral utsortering og slaggbehandling. 

Tekstiler 

Tekstiler utsortert til ombruk har blitt holdt utenom avfallsstatistikken, og fremdeles foreligger det 
mangelfull rapportering av dette i KOSTRA. Det er derfor lagt inn en mengde på 5 kg utsorterte 
tekstiler per innbygger i 2017 basert på mengdetall fra innsamlere, noe som tilsvarer en 
utsorteringsgrad på 32 %. For scenario 2 er sorteringsgraden satt til 60 %, mens for scenario 3 er 
den satt til 75 %. 

Trevirke 

For trevirke er beregnet returgrad allerede svært høy, på 96 %. Potensialet for økt utsortering er 
altså meget begrenset for denne avfallstypen. Her ligger derimot potensialet i økt 
materialgjenvinning av utsortert mengde; i dag går 99,1 % av utsortert trevirke til 
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energigjenvinning. Det er lagt inn at dette reduseres til 50 % i scenario 2, mens for å få 
måloppnåelse (scenario 3) er denne andelen satt til 30 %. 

Tabell 5 – Avfallsmengder trevirke (1000 tonn), 2017 og de tre ulike framtidsscenarioene 

 Husholdning TYN + TYN-lignende industriavfall 

 Material-
gjenvinning 

Energi-
gjenvinning 

Deponi/annen 
behandling 

Material-
gjenvinning 

Forbrenning med 
energigjenvinning 

2017 0 280 2 18 162 
2035 - scenario 1 1 325 2 27 247 
2035 - scenario 2 162 164 2 137 137 

2035 - scenario 3 231 100 2 192 82 
 

Annet avfall 
Det er i dag utsortering av en del andre avfallstyper som ikke spesifiseres ved rapportering til 
KOSTRA, primært lettere forurensede masser, gummi (dekk) og gips. Det er gjennom arbeid for 
Miljødirektoratets nasjonale avfallsplan også sett på mulige gjenvinningsløsninger for bl.a. steinull 
og bleier, og at man derfor vil kunne utsortere noe mer av avfallet enn man kan i dag. Dette 
potensialet er tatt med i beregningene for scenario 3 for å kunne oppnå måloppnåelse og 
representerer alene ca. 22 % av resterende restavfallsmengde. Økt satsning på ombruk som kan 
regnes inn i 65 % målet i 2035 kan også inngå her.  

2.4.4 Rejekt fra utsorterte mengder 
En andel av utsortert mengde til materialgjenvinning vil ende opp som et rejektprodukt fra 
sorterings- eller gjenvinningsanlegg og ende opp som restavfall til energigjenvinning. Dette er en 
kombinasjon av feilsortering fra forbrukers side og at enkelte materialer eller deler av materialer 
tapes i den aktuelle prosessen for materialgjenvinning. 

Nye regler for målepunkt innføres fra 2020 i EU og skal også implementeres i Norge.  Det er derfor 
lagt inn i modellen tap av materiale i form av rejekt for de enkelte materialer.  Mengdene rejekt er 
basert på relevante erfaringer under norske forhold, både i form av dokumentasjon av 
feilsorteringer og faktiske rejektmengder.  
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Tabell 6 – Rejektmengder per avfallstype i 2017 (vektprosent) 

Avfallstype Rejekt 
Våtorganisk 15 % 
Papp og papir 6 % 
Plast 55 % 
Glassemballasje 3 % 
Metall 15 % 
Tekstiler 10 % 
Trevirke 0 % 
Farlig avfall 0 % 
EE-avfall 4 % 
Hageavfall 0 % 
Annet 0 % 

 

For plast er andelen rejekt forutsatt å være på 55 % i dagens situasjon.  Det er knyttet til blant 
annet omlag 20 % feilsortering og ytterligere tap av 44 % i neste ledd som er en kombinasjon av 
papiretiketter, smuss osv. og plast som ikke er egnet til materialgjenvinning i dagens marked. Det 
er lagt til grunn at rejektmengden fra plast oppstår i utlandet og ikke er tilgjengelig for forbrenning i 
Norge. 

Det er for plast lagt til grunn at det forblir 20 % feilsortering i 2035 i både scenario 2 og 3, men at 
videre rejekt reduseres til 25 % for scenario 2 og 10 % for scenario 3. Dette som følge av design for 
gjenvinning, bedre teknologi og økt etterspørsel etter sekundære råvarer. Det er videre antatt at 
ettersortering og gjenvinning av plast vil finne sted i Norge, og at rejektet derfor også vil håndteres 
i Norge. 
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3 Resultater 

3.1 Scenario 1 – Ingen endring i utsortering 
Scenario 1 tar utgangspunkt i dagens sorteringsadferd og dagens løsninger for innsamling og 
videre behandling av avfall. 

  

Tabell 7 – Tabellen viser utviklingen i avfallsmengden fra husholdning og næringer mot 2035, samt 
totalt restavfall til forbrenning med energigjenvinning, dersom det ikke skjer endringer i utsortering 
av avfallet. 

År Innbyggere 
Husholdningsavfall Næringsavfall Restavfall til 

forb. Totalt 
1000 tonn Kg/innb. 

Mengde 
1000 tonn 

Rest til forb. 
1000 tonn Kg/innb. 

Mengde 
1000 tonn 

Rest til forb. 
1000 tonn 

2017 5 285 893 433 2 291 977 566 2 991 1 441 2 418 
2020 5 435 000 433 2 352 981 593 3 222 1 539 2 520 
2025 5 677 000 433 2 483 1 023 636 3 607 1 703 2 726 
2030 5 916 000 433 2 566 1 066 675 3 991 1 866 2 931 
2035 6 133 000 433 2 658 1 108 714 4 376 2 029 3 137 

 

Figur 2 – Grafen viser utviklingen fra 2017 til 2035 inndelt etter ulik sluttbehandling. 
I scenario 1 videreføres dagens sorteringsadferd og behandlingsandel. 
MG=Materialgjenvinning, EG=Energigjenvinning av restavfall. EG øvrig består hovedsakelig av 
trevirke og farlig avfall (som går til ulike typer ovner). Annet står for annen behandling, i første 
rekke deponering. Merk at denne figuren ekskluderer avfall fra bygg- og anleggsaktivitet.  
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3.2 Scenario 2 – Middelresultat 
 

I scenario 2 beregnes det en økt utsortering som følge av at det innføres separat innsamling av 
mat og plastavfall i alle landets kommuner, og at det er etablert nye anlegg for sentralsortering 
som i dag er på planleggingsstadiet. Videre er det lagt opp til en god vekst i sorteringsgrad for en 
del avfallstyper og at 50% andel av utsortert trevirke går til materialgjenvinning. Scenario 2 
fremstår som et realistisk utviklingsscenario. 

  

Tabell 8 – Tabellen viser utviklingen i avfallsmengden fra husholdning og næringer mot 2035, samt 
totalt restavfall til forbrenning med energigjenvinning. Avfallsmengdene til energigjenvinning er 
redusert sammenlignet med scenario 1, grunnet økt utsortering. 

År Innbyggere 
Husholdningsavfall Næringsavfall Restavfall til 

forb. Totalt 
1000 tonn Kg/innb. 

Mengde 
1000 tonn 

Rest til forb. 
1000 tonn Kg/innb. 

Mengde 
1000 tonn 

Rest til forb. 
1000 tonn 

2017 5 285 893 433 2 291 977 566 2 991 1 441 2 418 
2020 5 435 000 433 2 352 948 593 3 222 1 478 2 426 
2025 5 677 000 433 2 483 936 636 3 607 1 539 2 475 
2030 5 916 000 433 2 566 924 675 3 991 1 601 2 524 
2035 6 133 000 433 2 658 912 714 4 376 1 662 2 574 

 

Figur 3 – Grafen viser utviklingen fra 2017 til 2035 inndelt etter ulik sluttbehandling. 
I scenario 2 hensyntar økt utsortering som følge av separat innsamling av mat- og plastavfall, samt 
at sentralsorteringsanlegg som i dag er på planleggingsstadiet blir bygget. 
MG=Materialgjenvinning, EG rest=Energigjenvinning av restavfall .EG øvrig består hovedsakelig av 
trevirke og farlig avfall som behandles i ulike typer ovner. Merk at denne figuren ekskluderer avfall 
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fra bygg- og anleggsaktivitet. Annet står for annen behandling, i første rekke deponering. Merk at 
denne figuren ekskluderer avfall fra bygg- og anleggsaktivitet.  
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3.3 Scenario 3 – Måloppnåelse 2035 (65 %) 
Scenario 3 skal representere oppnåelse av EUs mål om 65 % materialgjenvinning i 2035 basert 
på nye målepunkter. Det forutsetter innsamlingsordning i alle landets kommuner som de mest 
velfungerende kommunene i Norge i dag obligatorisk utsortering og målkrav for næringsaktører 
innføres sentralsorteringsanlegg eller satellittanlegg for automatisk utsortering av restavfall 
utbygges til å dekke hele landet design for gjenvinning resulterer i høy gjenvinningsgrad av 
utsortert materiale og det innføres materialgjenvinningsløsninger for flere avfallstyper som det i 
dag ikke finnes noe system for, som bleier, steinull og tunge lettere forurensede masser. 

Tabell 9 – Tabellen viser utviklingen i avfallsmengden fra husholdning og næringer mot 2035, samt 
totalt restavfall til energigjenvinning. Måloppnåelse for materialgjenvinning forutsetter at det 
etableres materialgjenvinningsløsninger for avfallstyper det ikke finnes løsninger for i dag (for 
eksempel bleier, annet glass etc.) 

År Innbyggere 
Husholdningsavfall Næringsavfall Restavfall til 

forb. Totalt 
1000 tonn Kg/innb. 

Mengde 
1000 tonn 

Rest til forb. 
1000 tonn Kg/innb. 

Mengde 
1000 tonn 

Rest til forb. 
1000 tonn 

2017 5 285 893 433 2 291 977 566 2 991 1 441 2 418 
2020 5 435 000 433 2 352 886 593 3 222 1 419 2 306 
2025 5 677 000 433 2 483 771 636 3 607 1 383 2 154 
2030 5 916 000 433 2 566 656 675 3 991 1 347 2 003 
2035 6 133 000 433 2 658 541 714 4 376 1 311 1 852 

 

Figur 4 – Utvikling i avfallsmengder fordelt på ulike behandlingsmåter etter scenario 3. I scenario 3 
er det lagt til grunn måloppnåelse på 65% materialgjenvinning i 2035 med nye målepunkter. 
MG=Materialgjenvinning, EG rest= Energigjenvinning av restavfall. EG øvrig står hovedsakelig av 
trevirke og farlig avfall som behandles i ulike typer ovner. Annet står for annen behandling, i første 
rekke deponering. Merk at denne figuren ekskluderer avfall fra bygg- og anleggsaktivitet. 
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3.4 Samlet materialgjenvinningsgrad 
Tabell 10 viser andelen av den totale avfallsmengden som materialgjenvinnes, korrigert for 
feilsorteringer og øvrig rejekt fra videre behandling. Dagens situasjon er 36,8 %. Scenario 1 (ingen 
endring i utsorteringsgrad) resulterer i 37,2 % i 2035. Oppgangen skyldes ulike vekstrater innenfor 
forskjellige typer næringsavfall med ulik utsorteringsgrad. Scenario 2 (middelresultat) resulterer i 
46,1 % materialgjenvinning, mens scenario 3 innebærer oppnåelse av EUs mål på 65 % 
materialgjenvinning i 2035. Bygg- og anleggsavfall ligger utenfor EUs definisjon av municipal waste, 
og er derfor ekskludert fra denne beregningen. 

Tabell 10 – Andel av den totale avfallsmengden som materialgjenvinnes for hvert av de tre ulike 
scenarioene 

Scenario 2017 2020 2025 2030 2035 
Scenario 1: Ingen endring 36,8 % 36,9 % 37,0 % 37,1 % 37,2 % 
Scenario 2: Middelresultat 36,8 % 38,7 % 41,7 % 44,0 % 46,1 % 
Scenario 3: Måloppnåelse 36,8 % 42,7 % 51,6 % 58,8 % 65,0 % 

 

Ut fra de foreliggende beregningene, virker det lite sannsynlig at Norge vil nå EUs mål om 
materialgjenvinning:  

• Selv med en betydelig økt sorteringsadferd i scenario 2 (se Tabell 3 og 4), ender 
sorteringsgraden kun på 46,1%.  

• Økt bruk av sekundære råvarer vil føre til en økt rejektandel for flere avfallstyper (det er for 
eksempel begrenset hvor mange ganger det er mulig å resirkulere papp og papir. 

• Måloppnåelse fordrer at det innføres løsninger for materialgjenvinning for en del 
materialtyper i restavfallet som er lite hensiktsmessig, fra et økonomisk og miljømessig 
perspektiv. 

3.5 Mengder avfall som materialgjenvinnes 
Påfølgende tabell viser avfallsmengder som materialgjenvinnes per avfallstype for dagens situasjon 
og hvert framtidsscenario. Tallene inkluderer både husholdningsavfall og TYN-avfall + TYN-lignende 
industriavfall samt avfall som materialgjenvinnes fra husholdningsavfall innsamlet av private 
aktører. Tallene er korrigert for feilsorteringer og øvrig rejekt fra videre behandling. 
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Tabell 11 – Avfallsmengder (1000 tonn) som materialgjenvinnes for hvert scenario (2035) samt 
2017-situasjonen. 

Avfallstype 2017 
2035 

Scenario 1 
Ingen endring 

Scenario 2 
Middelresultat 

Scenario 3 
Måloppnåelse 

Våtorganisk 333 450 576 708 
Papp og papir 606 839 977 1 075 
Plast 39 52 156 256 
Glassemballasje 105 137 167 194 
Metall 216 301 334 353 
Tekstiler 24 27 70 100 
Trevirke 18 28 299 424 
Farlig avfall 24 35 110 110 
EE-avfall 92 123 126 129 
Hageavfall 147 171 171 172 
Annet 121 176 362 367 
Restavfall 67 99 150 379 
Privat innsamling 46 53 53 93 
Sum 1 839 2 492 3 549 4 358 

 

 

3.6 Utvikling i mengde restavfall som går til energigjenvinning 
Utviklingen i mengden restavfall til energigjenvinning er presentert i Figur 5 nedenfor, sammen med 
prognoser for framtidig kapasitet for energigjenvinning. Scenario 2 (i rødt) for framskrivningen av 
restavfallet viser at det i 2035 vil være en underkapasitet på norske energigjenvinningsanlegg på 
ca. 660 000 tonn. Mengden restavfall til energigjenvinning fra husholdning vil gå noe ned som følge 
av økt utsortering, men totalt sett vil mengden til forbrenning med energigjenvinning øke som følge 
av økning i næringsavfallet. 

Dersom vi får en utvikling i tråd med scenario 1 (blå – ingen endringer), vil det i 2035 være et 
behandlingsunderskudd på 1 221 000 tonn, mens scenario 3 (grønn – måloppnåelse) viser god 
balanse mellom restavfallsmengder og behandlingskapasitet, gitt full utnyttelse av anlegg. 
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Figur 5 – Figuren viser forventet utvikling for restavfall til energigjenvinning basert på valgte 
forutsetninger etter scenario 1 (ingen endring), 2 (middelresultat) og 3 (måloppnåelse), sammen 
med estimert forbrenningskapasitet4. For scenario 1 og 2 vil det være en underkapasitet på 
energigjenvinning på hhv. 1221 000 og tonn og 658 000 tonn.  

 

  

                                                

4 Personlig meddelelse Roy Ulvang, Avfall Norge.  

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2017
2018

2019
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026

2027
2028

2029
2030

2031
2032

2033
2034

2035

Utvikling i mengde restavfall til energigjenvinning

Forbrenningskapasitet - besluttet Forbrenningskapasitet - planlagt

Scenario 1 Scenario 2

Scenario 3



 

Oppdragsgiver:  Avfall Norge  
Prosjekt: Avfallsmengder fram mot 2035 

17/32 

4 Sammensetning av restavfall i 2035 
Basert på utsorteringsgrader og vekstrater er det gjort beregninger av framtidig sammensetning av 
restavfallet fra husholdning. 

• Ingen endring i sammensetning av generert mengde avfall er lagt til grunn; dvs. at det er 
lik vekst for alle avfallstyper selv om man kan se for seg f.eks. en reduksjon i mengde 
papp/papir. 

• Generert mengde per avfallstype er beregnet, samt utsortert mengde basert på angitte 
utsorteringsgrader i 2035. Den resterende mengden havner i en restavfallsfraksjon fordelt 
på henteordning og bringeordning (gjenvinningsstasjon). Dette er fordelt basert på Mepex’ 
plukkanalysedatabase som beregner avfallsmengde og -sammensetning per strøm. 

o F.eks. har vi beregnet at 95,7% av det våtorganiske avfallet som havner i 
restavfallet kommer fra henteordning, mens 4,3 % kommer fra bringeordning. 
Denne fordelingen benyttes for å fordele restavfallsmengden i 2035. 

• Andel av dagens avfallsmengde som går til sentral ettersortering blir benyttet i beregningen. 
For steder hvor det er sentralsortering antas det at det ikke er noen separat utsortering av 
plast, og at både restavfall fra henteordning og fra bringeordning kan inngå til sentral 
ettersortering. 

o For scenario 2 er det beregnet 27 % sentralsortering nasjonalt. Dette er basert på 
videreføring av dagens system hos ROAF og IVAR, samt utbygging av nye anlegg i 
SESAM-området og Østfold. 

o For scenario 3 er det antatt at alle landets kommuner vil ha sentral ettersortering.  
• For scenario 3 er det lagt inn en reduksjon i restavfallet på 22 % som følge av 

gjenvinningsløsninger for avfallstyper det i dag ikke er noen slike løsninger for. 
• Øvrig avfall er i denne sammenhengen avfall som glass som ikke er emballasje, 

planterester, støvsugerposer, bleier, gips, rene masser, produkter som er sammensatt av 
flere ulike materialtyper og derfor lite gjenvinnbare, røyk/snus, stearin, gummi, aske mv. 

Tabell 12 – Sammensetning av restavfall i 2035 ved scenario 2 

Kategori 
Sammensetning 

Henteordning Bringeordning 
Våtorganisk 18,4 % 2,7 % 
Papp og papir 4,0 % 8,4 % 
Plast 9,4 % 8,7 % 
Glassemballasje 1,2 % 0,5 % 
Metall 0,9 % 0,8 % 
Tekstiler 2,0 % 4,8 % 
Trevirke 0,0 % 3,7 % 
Farlig avfall 0,2 % 0,5 % 
EE-avfall 0,3 % 0,8 % 
Øvrig avfall 63,6 % 69,1 % 
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Tabell 13 – Sammensetning av restavfall i 2035 ved scenario 3 

Kategori 
Sammensetning 

Henteordning Bringeordning 
Våtorganisk 13,5 % 2,0 % 
Papp og papir 3,0 % 6,1 % 
Plast 21,9 % 20,2 % 
Glassemballasje 0,6 % 0,2 % 
Metall 0,7 % 0,6 % 
Tekstiler 1,8 % 4,4 % 
Trevirke 0,0 % 2,9 % 
Farlig avfall 0,1 % 0,3 % 
EE-avfall 0,3 % 0,6 % 
Øvrig avfall 58,1 % 62,7 % 

 

Vi har ikke laget en tilsvarende beregning for framtidig sammensetning av restavfall fra 
tjenesteytende næringer og andre næringer. Dette fordi det er vesentlig mindre tallgrunnlag for å 
gjøre en slik beregning enn det er for husholdningsavfall. 
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5 Diskusjon 

5.1 Datakvalitet 

5.1.1 Husholdningsavfall 
SSB publiserer årlig statistikken «Avfall frå hushalda5», som baserer seg på justerte tall fra 
kommunenes KOSTRA-rapportering. Det er viktig å være oppmerksom på at det historiske 
tallgrunnlaget er beheftet med en del systematiske og tilfeldige feilkilder: 

• Mangelfull rapportering fra enkelte kommuner, og også en del åpenbare feil 
• Forskjellig rapporteringspraksis (for eksempel rapportering av lett forurensede masser, eller 

at kun gjenvinnbar plast inngår i plastandel) 
• Dobbeltrapportering (rejekt inngår i tonnasjer som «levert til gjenvinning», mens andel 

rejekt fra ettersortering rapporteres som egen fraksjon næringsavfall 

I tillegg mangler det i stor grad oversikt over lekkasjer mellom husholdnings- og næringsavfall (for 
eksempel bedrifter som leverer avfall på gjenvinningsstasjoner som husholdning, eller privat 
innsamling av husholdningsavfall). Dette er i noen grad forsøkt kompensert i beregningsmodellen. 

5.1.2 Næringsavfall 
I motsetning til avfall som omfattes av det kommunale ansvaret, som er underlagt årlige 
rapporteringskrav gjennom KOSTRA-ordningen, er avfallsstatistikken for næringsavfall i større grad 
basert på estimater. 

SSB utarbeider statistikk for tjenesteytende næringer basert på utvalgsundersøkelse og data fra 
private avfallsselskap som samler inn avfall fra ulike bedrifter.  Basert på utvalget utledes nøkkeltall 
for avfallsmengder/-typer per næringsgruppe per sysselsatt.  Mengdene per næring regnes ut 
basert på antall sysselsatte totalt i hver bransje. En av de største svakhetene ved metoden, er at 
ikke alle tjenesteytende næringer inngår i statistikken; for eksempel er næringskode L, omsetning 
og drift av fast eiendom (som er en viktig aktør innen håndtering av avfall fra tjenesteytende 
næringer) ikke inkludert i statistikken.  

Det finnes også en del brudd i den historiske rapporteringen, slik at mye av den tilsynelatende 
veksten i næringsavfall frem til 2012 ifølge SSB skyldes at statistikken inneholder en større del av 
avfallsstrømmen. Dette er forsøkt hensyntatt i den lineære framskrivningen i kap. 5.2.2.  

5.1.3 Bygg- og anleggsavfall 
BA-avfall omfatter avfall fra nybygg, rehabilitering og riving. Statistikken baserer seg på estimater 
av faktorer for avfallsmengder per kvadratmeter og aktivitet (nybygg, rehabilitering og riving), samt 
bygningstype. Underlagsmateriale er sluttrapporter for byggeprosjekter som sendes til kommunene 
i forbindelse med søknad om ferdigattest. Statistikken omfatter dermed ikke tiltak under 300 m2 

                                                

5 https://www.ssb.no/avfkomm  
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(som ikke er søknadspliktige); likeledes er BA-avfall fra anleggsvirksomhet som hovedregel ikke 
inkludert. Avfall fra rehabiliteringsprosjekter som utføres av private, vil heller ikke bli inkludert. 

Mepex har i 2019 utarbeidet en statistikk over BA-avfall for NHP-nettverket (Nasjonal handlingsplan 
for bygg- og anleggsavfall 2017 – 2020)6. I rapporten er materialgjenvinningsgraden av BA-avfall 
for 2016 anslått til 55 %; for å nå målet i rammedirektivet om 70 % vil det sannsynligvis kreves en 
betydelig økning i materialgjenvinning av fraksjoner som er aktuelle for forbrenning med 
energigjenvinning, grunnet utfordringer knyttet til innhold av seksverdig krom i fraksjonen betong 
og tegl. 

5.1.4 Eksport og import av avfall 
Mepex har basert sine oppgaver for eksport av restavfall til forbrenning med energigjenvinning på 
data fra Miljødirektoratet som angir alt notifisert avfall.  Det kan være en utfordring å bruke disse 
dataene korrekt, og ofte kan eksport av avfall til energigjenvinning regnes som restavfall til 
energigjenvinning.  I praksis eksporteres både restavfall, farlig avfall, RT-flis og det er kilder som 
kan presentere alt dette som restavfall. 

5.2 Metodikk for framskrivning av avfall 

5.2.1 Avfallsmengder basert på framskrivning av økonomiske makrotall 
Utviklingen i mengden husholdningsavfall har historisk sett vært sterkt korrelert med utviklingen i 
konsum/BNP, slik det fremgår av figur 6. SSB har derfor basert sine tidligere framskrivninger på en 
makroøkonomisk modell med prognoser for utvikling i konsum, og så regnet om til avfallsmengder. 

Det er imidlertid en grense for hvor lenge denne relasjonen holder stikk (folk kjøper kanskje bedre/ 
dyrere klær og møbler når de får bedre økonomi, og ikke nødvendigvis flere), og fra 2012/2013 ser 
det ut til å være et brudd i den direkte sammenhengen mellom konsum og mengden 
husholdningsavfall. 

 

                                                

6 https://innovativeanskaffelser.no/wp-content/uploads/2018/12/nhp-statistikk-ba-avfall-
20190123.pdf 
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Figur 6 – Utvikling i avfallsmengder og konsum i husholdningene fra 1996-2018 (indeks 1996=1). 
Kilde: SSB.7Fra 2012/2013 starter en utflating av avfallsmengden, og en nedgang fra ca. 2015. 

 

5.2.2 Framskrivning med matematiske metoder 
En mye brukt metode ved framskrivninger og prognoser er lineær regresjon, dvs. at man lager en 
rett linje som er i best mulig overensstemmelse med historiske observasjoner. En fordel ved 
metoden er at framskrivningen vil videreføre alle underliggende drivere for utviklingen i 
avfallsmengder (for eksempel folketall, innføring av nye sorteringsløsninger, holdningsendringer i 
samfunnet osv.), men forutsetter at det er en lineær eller nær lineær sammenheng. 

Figur 7 viser en lineær framskrivning i mengde husholdningsavfall og næringsavfall, basert på tall 
fra SSB fra 2012 og så langt fram det finnes data (2017 for næring og 2018 for husholdning). 

                                                

7 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/411-kilo-avfall-per-innbyggjar 
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Figur 7 – Grafen viser historiske og framskrevne  
avfallsmengder i kg per person. 

 

Framskrivningen er kun tatt med for å vise utviklingen i årene som kommer, dersom tallene fra SSB 
fra 2012/13 og fram til i dag virkelig innebærer et trendskifte, og er ikke ment å framstille den 
faktiske utviklingen.  

Hvis trenden fortsetter i årene som kommer, vil det bli en betydelig nedgang i andelen 
husholdningsavfall. Men samtidig ligger det an til en økning i mengden næringsavfall. Et annet trekk 
ved figuren er at de årlige endringene i stor grad er negativt korrelert; dersom det fra ett år til et 
annet er en økning i næringsavfall, er det ofte en reduksjon i husholdningsavfall og vice versa. 
Dette kan være et uttrykk for naturlige variasjoner, men det kan også være en indikasjon på at det 
er en viss kannibalisering mellom husholdnings- og næringsavfall (for eksempel næringsdrivende 
som samler inn husholdningsavfall, at befolkningen i større grad spiser på restaurant og en større 
andel matavfall dermed blir næringsavfall osv.). 

Figur 8 viser en tilsvarende framskrivning av de totale mengdene husholdnings- og næringsavfall. 
Figuren må leses med samme forbehold som den forrige, da framskrivningen er basert på svært få 
observasjoner. Men grafen viser at de totale avfallsmengdene ligger an til å øke i årene framover, 
selv om mengden husholdningsavfall går ned.  

5.2.3 CEWEP 
CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) har utviklet en egen kalkulator8 for 
estimering av framtidige avfallsstrømmer til materialgjenvinning, energigjenvinning og deponi. 

Modellen forutsetter at EU når gjenvinningsmålene, samt at medlemsstatene lykkes med tiltak for 
avfallsminimering og at avfallsmengdene per capita er uforandret. I kalkulatoren er det mulig å 
gjøre beregninger for ulike framskrivningsbaner for folketall, og det er videre mulighet til å endre 
parametere som årlig vekst i BNP, videre avfallsminimering for municipal waste (MW), andel rejekt 
fra forbehandling og sortering samt andel til deponi. 

                                                

8 http://www.cewep.eu/circular-economy-calculations-2/ 
 

Figur 8 – Figuren viser historisk og framskrevet 
utvikling i de totale avfallsmengdene (husholdning 
og næring). Oppgitt i 1000 tonn 
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Modellen er basert på tallmateriale fra EUROSTAT, og det er kun mulig å benytte tall for hele EU.9 

For sammenligningens skyld ble det gjort en beregning etter CEWEPs beregningsmodell; 
befolkningsutvikling ble endret til EUROSTATs Baseline, og det ble lagt inn en årlig vekst i BNP på 
1%. 

 

Figur 9 – Input i CEWEPs beregningsmodell 

Tallene ble deretter justert etter Norges andel av EUs befolkning (1,02% i 2016) 

Tabell 14 – Framskrevet avfallsmengde i Norge og EU basert på CEWEP-modellen 

 EU Norge 
 Mtonn Mtonn 1000 tonn 

HH 259 2,6418 2641,8 
Næring 359 3,6618 3661,8 
Totalt 618 6,3036 6303,6 

 

 

 

                                                

9 Personlig meddelelse, Maxime Pernal, Policy officer, CEWEP 
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Tabell 15 Framskrevet avfallsmengder i EU og Norge, andel til forbrenning, etter CEWEP-
modellen 

 EU Norge 
 Mtonn Mtonn 1000 tonn 

HH 72,07 0,735114 735,1 
Næring 89,1 0,90882 908,8 
Totalt 161,17 1,643934 1643,9 

 

Tilsvarende har vi med Mepex modellen beregnet 1850 000 tonn for scenario 2 «middelresultat» og 
1350 000 tonn for lavt alternativ med noe nedgang i avfallsmengden per capita. Cewep-modellen 
sine forutsetninger for utvikling i avfallsmengdene ligger mellom de to alternativene i Mepex-
beregningene angitt over.  

 

5.3 Utvikling i avfallets mengde og sammensetning over tid 
Det er flere trekk i samfunnsutviklingen som kan påvirke avfallsmengder og avfallets 
sammensetning i årene fremover. Noen utviklingstrekk har pågått over lengre tid, sånn som 
nedgangen i papp og papir som følge av endrede avisvaner i befolkningen, og noen er relativt nye, 
som Design for Recycling (DfR). 

Enkelte av disse trekkene fører til endringer i avfallsmengder, mens andre trekk fører til at 
avfallsstrømmen fordeler seg annerledes mellom husholdnings- og næringsavfall. 

 

5.4 Muligheter for økt forbrenning av farlig avfall i ordinære 
forbrenningsanlegg 

Det er et potensial for å øke mengden farlig avfall som kan forbrennes i ordinære 
forbrenningsanlegg. Det er i første rekke avfall som kategoriseres med grønn farge på 
myndighetenes liste over farlig avfall.  Her har fylkesmennene myndighet til å gi tillatelse til 
forbrenning uten godkjenning fra Miljødirektorater. Det omfatter blant CCA impregnert trevirke og 
avfall med innhold av bromerte forbindelser.   

Det har ikke vært grunnlag for å gjøre beregninger av hvor stort dette potensialet er innenfor dette 
prosjektet. Basert på foreliggende analyser er det først for alternativ med måloppnåelse av EU-mål 
om 65 % materialgjenvinning at man kan få en overkapasitet av forbrenning i Norge.  I en slik 
situasjon kan en utnyttelse av denne kapasiteten til forbrenning av farlig avfall være en sentral del 
av en samlet løsning for avfall til energigjenvinning i Norge.  
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Vedlegg 1: Benyttede plukkanalyser 
Tabell 16 – Analyser av restavfall fra husholdninger (henteordning) som inngår i grunnlaget 

Kommune/IKS System Analyseår 
IVAR Henteordning mat og plast 2014 
Envina Henteordning for plast, ikke mat 2015 
FIAS Henteordning for plast, ikke mat 2015 
Fosen Henteordning for plast, ikke mat 2015 
Fredrikstad Henteordning for plast, ikke mat 2015 
Hallingdal Henteordning for plast, ikke mat 2015 
Hamos Henteordning for plast, ikke mat 2015 
HIAS Henteordning mat og plast 2015 
Innherred Renovasjon Henteordning mat og plast 2015 
MNA Henteordning mat og plast 2015 
Sandefjord & Larvik Henteordning mat og plast 2015 
Steinkjer, Snåsa og Verran Henteordning mat og plast 2015 
Trondheim Henteordning for plast, ikke mat 2015 
Oslo Optisk sortering av mat og plast 2016 
SØIR Henteordning mat og plast 2016 
Aurskog-Høland Sentralsortering med optisk sortering for mat 2017 
BIR Henteordning for plast, ikke mat 2017 
RfD Henteordning mat og plast 2017 
RIG Optisk sortering av mat og plast 2017 
RIR Henteordning mat og plast 2017 
Asker Henteordning mat og plast 2018 
SHMIL Optisk sortering av mat og plast 2018 
VESAR Henteordning mat og plast 2018 
ROAF Sentralsortering med optisk sortering for mat 2018 
Follo Ren Sentralsortering med optisk sortering for mat 2019 

 

Tabell 17 – Analyser av restavfall fra husholdninger (bringeordning) som inngår i grunnlaget 

Kommune/IKS Analyseår 
RfD 2012 
Oslo 2013 
Hamos 2018 
MNA 2018 
Innherred Renovasjon 2018 
Asker 2018 
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Vedlegg 2: Følsomhetsvurderinger 
I forbindelse med framskrivningene er det gjort en følsomhetsvurdering med tanke på utviklingen i 
totale avfallsmengder mot 2035 ved ulike vekstrater for avfallsmengder per capita. Følgende 
vekstrater er benyttet (med basisåret 2017 som utgangspunkt): 

  Lav Referanse Høy 
Husholdning -2,00 % 0,00 % 2,00 % 
TYN10 0,00 % 1,75 % 2,50 % 

 

Scenario 1: Ingen endring i utsortering 

 

  

                                                

10 TYN=Tjenesteytende næringer. Øvrig næringsavfall øker som følge av befolkningsvekst, 
men er ikke tillagt noen øvrig økning i kg/innbygger. 
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Scenario 2: Middelresultat 

 

 

Scenario 3: Måloppnåelse 
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Vedlegg 3: Sammensetning restavfall 2017 
Beregnet nasjonal sammensetning i analysen. 

Tabell 18 – Sammensetning av restavfall fra husholdninger (henteordning) 

Kategori % 
Drikkekartong 1,4 % 
Bølgepapp og brunt papir 0,6 % 
Annen kartong- og papiremballasje 2,9 % 
Lesestoff og annet papir 2,9 % 
Matavfall 31,7 % 
Tørkepapir fra kjøkken 3,6 % 
Planterester 3,8 % 
Sekker/poser til avfall 2,8 % 
Plastemballasje 10,3 % 
EPS/EPP (isopor, o.l.) 0,1 % 
Annen plast 1,2 % 
Glassemballasje 3,2 % 
Annet glass 0,5 % 
Metallemballasje 2,0 % 
Annet metall 1,1 % 
Tekstiler 4,7 % 
Farlig avfall (inkl. batterier) 0,4 % 
EE-avfall 0,7 % 
Annet brennbart og ikke-brennbart 26,1 % 
Sum 100,0 % 
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Tabell 19 – Sammensetning av restavfall fra husholdninger (bringeordning) 

Kategori % 
Matavfall 1,4 % 
Planterester 1,0 % 
Papp og papir 9,1 % 
Plastemballasje 4,0 % 
Annen plast 4,9 % 
Glassemballasje 0,7 % 
Metall 2,0 % 
Tekstiler 9,5 % 
Glass- eller steinull 4,8 % 
Trevirke 4,5 % 
EE-avfall 1,2 % 
Farlig avfall 0,8 % 
Øvrig avfall 56,1 % 
Sum 100,0 % 

 

Tabell 20 – Sammensetning av restavfall fra TYN og TYN-lignende industriavfall 

Kategori % 
Plastemballasje 5 % 
Annen plast 7 % 
Tekstiler 4 % 
Papp og papir 17 % 
Matavfall 14 % 
Metall 3 % 
Glass 3 % 
Øvrig avfall 47 % 
Sum 100 % 
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Vedlegg 4: Detaljerte tabeller 
 

Tabell 21 – Framskrevet forbrenningsmengde (tonn) og -kapasitet 

År 
Ingen endring, 

referanse 
Middelresultat, 
referansebane 

Måloppnåelse, 
referanse 

Forbrenningskapasitet 
- besluttet 

Forbrenningskapasitet 
- usikker 

2017 2 396 279 2 396 279 2 396 279 1 732 000 1 732 000 
2018 2 437 444 2 406 132 2 366 040 1 727 000 1 732 000 
2019 2 478 609 2 415 985 2 335 801 1 727 000 1 732 000 
2020 2 519 774 2 425 839 2 305 563 1 747 000 1 759 000 
2021 2 560 939 2 435 692 2 275 324 1 747 000 1 759 000 
2022 2 602 104 2 445 545 2 245 085 1 747 000 1 759 000 
2023 2 643 269 2 455 398 2 214 847 1 747 000 1 759 000 
2024 2 684 434 2 465 252 2 184 608 1 747 000 1 759 000 
2025 2 725 599 2 475 105 2 154 369 1 772 000 1 991 000 
2026 2 766 763 2 484 958 2 124 130 1 772 000 1 991 000 
2027 2 807 928 2 494 812 2 093 892 1 772 000 1 991 000 
2028 2 849 093 2 504 665 2 063 653 1 772 000 1 991 000 
2029 2 890 258 2 514 518 2 033 414 1 772 000 1 991 000 
2030 2 931 423 2 524 371 2 003 175 1 772 000 2 026 000 
2031 2 972 588 2 534 225 1 972 937 1 772 000 2 026 000 
2032 3 013 753 2 544 078 1 942 698 1 772 000 2 026 000 
2033 3 054 918 2 553 931 1 912 459 1 772 000 2 026 000 
2034 3 096 083 2 563 784 1 882 220 1 772 000 2 026 000 
2035 3 137 248 2 573 638 1 851 982 1 772 000 1 916 000 
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Tabell 22 – Avfallsmengder (1000 tonn) per år og scenario, bygg- og anleggsavfall inkludert 

År 

Ingen endring Middelresultat Måloppnåelse M
G 

EG rest 

EG øvrig  

Annet  

M
G  

EG rest 

EG øvrig 

Annet 

M
G 

EG rest 

EG øvrig 

Annet  

2017 1 839 2 396 805 241 1 839 2 396 805 241 1 839 2 396 805 241 

2018 1 875 2 437 820 247 1 908 2 406 820 245 1 979 2 366 791 243 

2019 1 911 2 479 834 252 1 978 2 416 834 248 2 119 2 336 777 245 

2020 1 948 2 520 849 257 2 047 2 426 849 251 2 259 2 306 763 246 

2021 1 984 2 561 864 262 2 120 2 436 864 255 2 405 2 275 749 248 

2022 2 020 2 602 879 267 2 193 2 446 879 258 2 550 2 245 735 250 

2023 2 057 2 643 893 273 2 266 2 455 893 261 2 696 2 215 721 251 

2024 2 093 2 684 908 278 2 338 2 465 908 264 2 842 2 185 707 253 

2025 2 129 2 726 923 283 2 411 2 475 923 268 2 988 2 154 693 254 

2026 2 165 2 767 938 288 2 478 2 485 938 271 3 124 2 124 679 256 

2027 2 202 2 808 952 293 2 546 2 495 952 274 3 260 2 094 665 258 

2028 2 238 2 849 967 298 2 613 2 505 967 278 3 396 2 064 651 259 

2029 2 274 2 890 982 304 2 681 2 515 982 281 3 532 2 033 637 261 

2030 2 311 2 931 997 309 2 749 2 524 997 284 3 669 2 003 623 263 

2031 2 347 2 973 1 011 314 2 817 2 534 1 011 288 3 807 1 973 609 264 

2032 2 383 3 014 1 026 319 2 885 2 544 1 026 291 3 945 1 943 595 266 

2033 2 419 3 055 1 041 324 2 953 2 554 1 041 294 4 083 1 912 581 267 

2034 2 456 3 096 1 056 329 3 021 2 564 1 056 297 4 221 1 882 567 269 

2035 2 492 3 137 1 070 335 3 090 2 574 1 070 301 4 358 1 852 553 271 
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Tabell 23 – Avfallsmengder (1000 tonn) per år og scenario, bygg- og anleggsavfall ekskludert 

År 

Ingen endring Middelresultat Måloppnåelse M
G 

EG rest 

EG øvrig  

Annet  

M
G  

EG rest 

EG øvrig 

Annet 

M
G 

EG rest 

EG øvrig 

Annet  

2017 1 839 2 115 805 241 1 839 2 115 805 241 1 839 2 115 805 241 

2018 1 875 2 154 820 247 1 908 2 122 820 245 1 979 2 082 791 243 

2019 1 911 2 192 834 252 1 978 2 130 834 248 2 119 2 049 777 245 

2020 1 948 2 231 849 257 2 047 2 137 849 251 2 259 2 017 763 246 

2021 1 984 2 270 864 262 2 120 2 144 864 255 2 405 1 984 749 248 

2022 2 020 2 308 879 267 2 193 2 152 879 258 2 550 1 951 735 250 

2023 2 057 2 347 893 273 2 266 2 159 893 261 2 696 1 918 721 251 

2024 2 093 2 386 908 278 2 338 2 166 908 264 2 842 1 886 707 253 

2025 2 129 2 424 923 283 2 411 2 174 923 268 2 988 1 853 693 254 

2026 2 165 2 463 938 288 2 478 2 181 938 271 3 124 1 820 679 256 

2027 2 202 2 502 952 293 2 546 2 188 952 274 3 260 1 788 665 258 

2028 2 238 2 540 967 298 2 613 2 196 967 278 3 396 1 755 651 259 

2029 2 274 2 579 982 304 2 681 2 203 982 281 3 532 1 722 637 261 

2030 2 311 2 618 997 309 2 749 2 210 997 284 3 669 1 689 623 263 

2031 2 347 2 656 1 011 314 2 817 2 218 1 011 288 3 807 1 657 609 264 

2032 2 383 2 695 1 026 319 2 885 2 225 1 026 291 3 945 1 624 595 266 

2033 2 419 2 734 1 041 324 2 953 2 233 1 041 294 4 083 1 591 581 267 

2034 2 456 2 772 1 056 329 3 021 2 240 1 056 297 4 221 1 558 567 269 

2035 2 492 2 811 1 070 335 3 090 2 247 1 070 301 4 358 1 526 553 271 

 


