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1. Bakgrunn og behov  
Kravene til materialgjenvinning øker stadig og det er behov for en studie som kartlegger hvordan økt 
materialgjenvinning best kan legges til rette for, blant annet  gjennom kvalitetssikring i verdikjeden til 
avfallet og en vurdering av kostnadene gjennom verdikjeden for den enkelte materialstrømmen. .  

I den sirkulær økonomien er det foreslått å endre målepunktet fra hva som blir ”sendt til 
materialgjenvinning” til et målepunkt som sier noe mer nøyaktig om hva som faktisk er tilgjengelig av 
materialer til materialgjenvinning.  Dette gjør at interessen for at avfallet som leveres videre som 
råvarer til materialgjenvinning skal inneholde minst mulig forurensning.  Tross fremveksten av 
sentralsortering i Norge så blir enda det meste av avfallet kildesortert.  Ved hvert av disse leddene i 
verdikjeden er det ulike definisjoner av hva som kan være feilsorteringer og hva konsekvensene ved 
denne feilsorteringen, inludert kost/nytte vurdering. Det foreligger i dag ingen komplett studie av 
disse verdikjedene.  

Gjennom dette prosjektet skal det utvikles en metodikk for å identifisere forbedringspunktene i 
verdikjeder ved analyse av en avfallstype. Det skal gjennomføres en helhetlig kost-nytte vurdering av 
alle forbedringspunktene som identifiseres. Det er en forutsetning at  metoden har overføringsverdi 
til andre  avfallstyper med lignende logistikkløsninger.  

2. Målsetting  

Prosjektet skal resulterer i en analyse av og forslag til forbedringer i verdikjeder til innsamlet avfall 
med den hensikt  å kontrollere renheten i materialstrømmene. Denne problemstillingen har blitt 
aktualisert i den senere tid av utviklingen i det internasjonale markedet for sekundære råvarer. 
Kvaliteten på utsorteringen i hele verdikjeden fra oppsamling i husstanden til og med prosess på 
behandlingsanlegg skal forbedres gjennom å identifisere og prioritere tiltak. På samme tid skal 
kostnader inkluderes til vurdering og det skal vurderes hvor får mest igjen for innsatsen.  Det er 
ønskelig å utvikle en analyse av de totale kostnadene for den enkelte verdikjeden 

Det skal utarbeides kriterier for best case for hvert ledd i verdikjeden, samtidig som systemet ikke 
skal suboptimaliseres. Resultatene fra prosjektet skal kunne benyttes til en standardisering av 
leddene i verdikjeder for andre avfallsfraksjoner også.  
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3. Prosjektbeskrivelse 

Det er behov for å undersøke og kartlegge alle ledd i verdikjeden til kildesortert avfall. Utfordringen 
er feilsorteringer som potensielt kommer til  flere ulike steder langs en verdikjede som kan føre til 
kritiske forurensninger inn i materialstrømmen.  

Det er ikke tidligere gjennomført et prosjekt så har sett på hele verdikjeden til kildesortert avfall, det 
er i dag bare undersøkt de ulike delene av verdikjeden for enkelte materialer, for eksempel 
innsamlingsledet eller første omlasting av avfallet. For å fastslå hvor i verdikjeden forurensningen 
kommer inn så er det nødvendig å undersøke alle delen av verdikjeden.  

Dette prosjektet ønsker å komme frem til en vurdering av verdikjeden for avfall og undersøke 
hvordan verdikjeden kan legges til rette for å minimere forurensning av materialene og på den måten 
sikre høyest mulig grad av materialgjenvinning.  

Prosjektet ønsker å ta for seg glass- og metallemballasje i første omgang. Denne fraksjonen er valgt 
fordi det skal være enkelt og identifisere feilsortering og betydningen av disse. Det finnes i dag klare 
kvalitetskrav på det materialet som samles inn, samtidig som denne fraksjonen også, i dag, samles 
inn med flere forskjellige systemer.  

- Verdikjeden til strømmene skal kartlegges ved flere ulike steder i Norge for å se på 
variasjoner som kan komme av størrelsen på renovasjonsselskapet/løsningen.  

- Det skal utarbeides en oversikt over best praksis for hvert ledd i verdikjeden for den aktuelle 
avfallsstrømmen 

- Det skal utarbeides en kost/nytte vurdering av ulike tiltak som man antar er nødvendige for å 
oppnå den ønskede kvaliteten på materialene 

- Det kan være relevant å gjennomføre plukkanalyser på avfall om det ikke finnes tilgjengelig 
litteratur  

- Det skal utarbeides et foredrag som kan holdes i relevante forum for resultatene av prosjekt 

Resultatet fra prosjektet  skal være en metodikk som skal brukes til å øke kvaliteten på råvarene som 
skal inn i nye verdikjeder. Metoden må være overførbar til andre avfallsfraksjoner.I den grad det 
finnes kvalitetsveilederne for de enkelte avfallsfraksjonene kan legges til grunn for å beskrive hva 
som er ønsket renhet på endelig materiale. I tilfellet det finnes vil det være veilederen til det siste 
leddet i verdikjeden som setter kravene til kvalitet.  

 

 
4. Prosjektorganisering  

Enkelte medlemmer av faggruppen for avfallsressurser utgjør styringsgruppen for dette prosjektet. 
Det er naturlig at returselskapene som er omfattet av denne studien deltar i dette prosjektet, da med 
finansiering og deltagelse i en prosjektgruppe.  

Valgt(e) konsulenter rapporterer til prosjektleder og styringsgruppe etter avtale.  

 

5. Kostnadsramme  
Det anslås et budsjett på 280.000 nok i prosjektramme og prosjektet finansieres gjennom 
prosjektmidler og spleiselagmidler.  
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6. Tilbudsmøte  
Vi ønsker i dette prosjektet å arrangere et “tilbudsmøte” blant interesserte konsulenter i forkant av 
innlevering av tilbud. Ideen bak dette møtet er å åpne for avklaringer mellom Avfall Norge og 
Konsulenter samt en mulig avklaring mellom konsulenter.  Dette oppdraget kan bli tildelt flere 
konsulenter enten i samarbeid eller som enkeltstående aktører.  

 

7. Tildelingskriterier  

Tilbudet blir tildelt etter disse kriteriene (ikke prioritert rekkefølge): 

 

Oppdragsforståelse 

Prosjektforståelse  

Hvordan konsulent ser for seg å løse oppgaven. 

Tolkning av problemstilling. 

Fremdriftsplan  

 

Kvalitet 

Erfaring fra tilsvarende prosjekt. 

CV til aktuelle konsulenter som skal gjennomføre oppdraget. 

 

Pris 

Totalpris  

Timeantall. 

Timepris på konsulent(er) dersom det blir avdekket behov for ekstraoppdrag innenfor prosjektet. 

 

 

Tilbudsfristen er 18.06.18  og tilbudene sendes til: hakon.bratland@avfallnorge.no  

 

Mvh 

Håkon Bratland 

97578502 

Fagrådgiver Avfallsressurser  

Avfall Norge 
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