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Det ble i august 2017 gjennomført en plukkanalyse av avfall fra 4 utvalge boligområder i RIR-regionen. Analysen omfatter 

matavfall og restavfall fra henteordningen og noe glass- og metall fra returpunkter. Totalt ble det sortert 1575 kilo mat- og 

restavfall og 440 kilo glass-og metallemballasje.   

 

Analysen ble gjennomført på Årødalen gjenvinningsstasjon med alt personell fra Mepex Consult.  RIR sørget for innsamling av 

mat- og restavfallet parallelt med ordinær tømming ved å tømme avfallet over i sekker og transportere det inn på kassevogn. 

Avfallsmengdene per husstand ble veid for alt fra hvert område ble sortert samlet. Avfallet ble sortert i 29 ulike kategorier.  

For ett av områdene ble matavfallet delt opp i 8 underkategorier i henhold til Avfall Norge sin veileder for plukkanalyser.  

Noen hovedresultater oppsummeres: 

 

Restavfall: 

- 56,8 % av restavfallet kunne vært utsortert for materialgjenvinning, eller 40,5 kg/innbygger 

- Mengden restavfall er 71,5 kg/innbygger som ligger langt under snittet i Norge.  

- Det er matavfall og plastemballasje som har det største potensialet for økt utsortering 

- Andelen glass- og metallemballasje i restavfall er 5,9 %   noe om representerer 4,2 kg/innbygger per år 

s 

Matavfall: 

- Andelen feilsorteringer er 7,6 %, hvorav 2,7 % er planterester og 1,7 % er plastemballasje 

- Returgraden for matavfall er beregnet til 79,6 % som er meget høyt i forhold til andre kommuner.   

- Mengden matavfall total er beregnet til 62,8 kg per innbygger årlig, i forhold til 74,8 som er landssnitt  

- Matsvinn utgjorde 55,5% av alt matavfall samlet i rest- og matavfallsstrømmen 

- Matsvinnet per innbygger er beregnet til 34,5 kg/innbygger som ligger en del under nasjonalt snitt som så langt er 

beregnet til 42,1 kg/innbygger. Frukt og grønt, samt bakervarer er klart de største gruppene matsvinn i det ene 

området hvor detaljert analyse ble utført.  

 

Glass- metallemballasje: 

- Andel feilsorteringer i glass og metallemballasje er 3,6 % som angir en god kvalitet. Noe av glasset som ble samlet 

inn var mye nedknust.  

- Andelen glassemballasje var 89,6 % og metall 6,8 % 

- Returgraden samlet er beregnet til 78,5 %, hvorav 87,2 % for glassemballasje og 33,6 % for metallemballasje.  

 

Det er usikkerhet knyttet til resultatene fra analysen, spesielt knyttet til om boligområdene og prøvene er representative for 

hele regionen.  Det er klare indikasjoner på at områdene ikke er representative, spesielt når det gjelder sorteringsgrad for 

matavfall. Resultatene skal derfor brukes med forsiktighet og ikke presenteres som en sannhet.  
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1. Innledning og bakgrunn 
 

I forbindelse med at RIR skal innføre en henteordning for glass- og metallemballasje har det 

vært ønskelig med en analyse av restavfallet som angir innholdet av slikemballasje før 

innføringen. Det er således en referanseverdi eller nullpunktsanalyse. Innføring av en ny 

beholder kan også påvirke kildesortering av andre typer avfall.  

Videre er RIR med i et nasjonalt prosjekt organisert av Avfall Norge vedrørende 

benchmarking av ulike kommunale renovasjonsselskap og kommuner. I den forbindelse er 

resultater fra plukkanalyser noe av relevant input til analysen 

RIR har tidligere gjennomført plukkanalyser, sist i 2014 for matavfall og restavfall fra 

henteordningen. Her ble også matsvinn analysert. Denne analysen var basert på en detaljert 

analyse av et begrenset utvalg husstander. Avfall fra hver husstand ble sortert for seg.   

Ved planlegging av ny analyse ble det tatt hensyn til hvordan analysen i 2014 ble utført, men 

det ble besluttet å øke antall husstander og sortere hvert område som en prøve og ikke 

sortere og veie for hver husstand.  

Det ble avklart at matsvinn skulle også inngå i årets analyse og at det skulle brukes inn i 

nasjonalt prosjekt for oppdaterte tall for matsvinn.  Analysen omfatter matsvinn i både 

matavfall og restavfall. Analysen ble utvidet meden detaljert analyse av matsvinn i et område 

både i restavfall og kildesortert mat 

Det ble i samarbeid med Syklus bestemt at man også skulle sortere et par prøver med 

kildesortert glass- og metallemballasje. Det for å kunne vurdere sammensetning av innsamlet 

glass- og metallemballasje før og etter innføring av henteordning, herunder andel 

drikkevareemballasje 

Følgende mål er satt for analysen: 

- Finne andel glass- og metallemballasje i restavfallet og beregne returgrad, herunder 

for drikkevareemballasjen 
- Kartlegge potensiale for økt utsortering av restavfallet generelt 
- Få informasjon om kvaliteten på kildesortert matavfall 
- Få relevante nøkkeltall for andel matsvinn av total mengde generert matavfall 
- Spesifisere kvaliteten på kildesortert glass- og metallemballasje.   
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2. Beskrivelse av metode og gjennomføring 

2.1. Datagrunnlag avfallsmengder og innbyggere 
Avfallsstatistikk for som er benyttet for å beregne spesifikke nøkkeltall : 

• Folkemengde: 51 239 ved utgangen av 2. kvartal 2017 (kilde: SSB) 

• 3 666 tonn innsamlet restavfall i 2016 (kilde: SSB) 

• 3 003 tonn kildesortert matavfall i 2016 (kilde: SSB) 

• 810 tonn kildesortert glass- og metallemballasje i 2016 (kilde: Norsk 
Glassgjenvinning) 

Basert på dette kan følgende nøkkeltall estimeres: 

• 71,5 kg innsamlet restavfall per innbygger per år 

• 58,6 kg kildesortert matavfall per innbygger per år 

• 15,8 kg kildesortert glass- og metallemballasje per innbygger per år 

2.2. Beskrivelse av områder/ruter 
Det var ikke tid til å gjennomføre en omfattende vurdering av hvilke områder som skulle 
inngå i analysen. RIR stod selv for utvalget av områder med vekt på at det skulle være 
sammenlignbart med analysen fra 2014.  

Det er derfor ikke gjort en vurdering av områdenes representativitet som grunnlag for å 
oppskalere resultatene for å gjelde hele RIR-regionen.  Det er lagt opp til å bruke de samme 
områdene ved ny analyse i 2018 når ny ordning er godt innkjørt.  

2.3. Innsamling av avfallsprøver 
Avfallet ble hentet av RIR-ansatte som kjørte varebil i følge med renovasjonsbil; avfallet ble 
dermed hentet på ordinær tømmedag. Restavfall og kildesortert matavfall fra totalt 100 
husstander fordelt på fire områder ble innhentet. Avfall fra hver husholdning ble lagt i 
separate sekker, én for restavfall og én for kildesortert matavfall. Disse ble markert slik at alle 
poser ble koblet mot et prøveområde. 

Tabell 1 – Oversikt over prøveområder og -størrelse under analysen 

Prøveområde Sortert dato: Innsamlet rest (kg) Innsamlet mat (kg) 

Elnesvågen 15.aug 205,0 281,1 

Molde 16.aug 154,3 182,1 

Landrute 1 17.aug 147,4 231,2 

Landrute 2 18.aug 157,4 216,4 

Sum   664,1 910,8 

 

I tillegg ble det innhentet containere med kildesortert glass- og metallemballasje. Den første 
containeren som ble hentet ble utelatt fra analysen grunnet høy nedknusing av glasset. I 
stedet ble det gjort sortering av to andre containere, den første på 434 kg og den andre på 
205 kg. 
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2.4. Kategorisering av avfall 
Avfallet er inndelt i ni hovedgrupper: papp og papir, matavfall, plastemballasje, 
glassemballasje, metallemballasje, annet metall, gjenvinnbare tekstiler, farlig avfall og EE-
avfall og øvrig avfall. Flere av disse er igjen inndelt i flere underkategorier (fraksjoner); full 
sorteringsliste og beskrivelse av hver enkelt fraksjon kan finnes i kapittel 8.1. Fraksjonene er i 
henhold til Avfall Norges veileder (nivå 2 og 3). 

Papp og papir består av all papp, papir og kartong som egner seg for materialgjenvinning. I 
tillegg sorteres papp og papir som regnes som lite gjenvinnbart, men denne fraksjonen faller 
under kategorien øvrig avfall. 

Matavfall består av matsvinn, ikke-nyttbart matavfall og tørkepapir fra kjøkken. Annet 
tørkepapir (fra baderom o.l.) inngår i øvrig avfall. For ett av områdene er matsvinnet 
ytterligere detaljsortert i henhold til nivå 4 i veileder. 

Plastemballasje er all emballasje av plast, inkludert sekkene/posene som er brukt av kunden 
til å emballere restavfallet. Det er ikke gjort noe skille på gjenvinnbarhet av plasten, bare 
folie- og hard (formstøpt) emballasje, samt panteflasker. EPS (Isopor) og andre 
plastprodukter regnes her som øvrig avfall. 

Glass- og metallemballasje består av fraksjonene drikkevare av glass og annen 
glassemballasje, samt drikkevare av metall (primært aluminiumsbokser) og annen 
metallemballasje. Andre glassprodukter er øvrig avfall. 

Annet metall er metall som ikke er emballasje, og inkluderer en del sammensatte produkter 
med hovedbestanddel av metall. 

Tekstiler omfatter alle tekstiler, både de som egner seg til ombruk eller gjenvinning og ikke-
gjenvinnbare tekstiler. Erfaringsvis er andelen ikke-gjenvinnbare tekstiler relativt liten; dette 
dreier seg i hovedsak om sko som ikke er i par eller som er for slitt til ombruk, eller tekstiler 
som var fuktige da de ble kastet eller er tilsølt av eksempelvis maling. 

Farlig avfall og EE-avfall er en samlekategori for farlig avfall og EE-avfall, som sorteres 
separat i analysen. Batterier inngår i farlig avfall. 

Øvrig avfall er en samlekategori for andre avfallsfraksjoner. Her inngår planterester, EPS 
(Isopor), andre plastprodukter, annet glass, annet brennbart og annet ikke-brennbart. 

2.5. Praktisk gjennomføring 
Plukkanalysen ble gjennomført i sin helhet innendørs i et telt på Årødalen 
gjenvinningsstasjon. Analysen er gjennomført av Mepex og med personell med omfattende 
erfaring med plukkanalyser, og ble gjennomført i henhold til Avfall Norges veileder for 
plukkanalyser. 

Under analysen ble det benyttet støvmasker med filter, skjæresikre hansker overtrukket med 

vinylhansker, samt engangskjeledresser. For veiing av innkommende avfall og sorterte 

fraksjoner ble det benyttet en bordvekt med oppløsning på 5 gram. 

All sorterting av restavfall og kildesortert matavfall foregikk på et sorteringsbord med bøtter 
for mellomsortering og for oppbevaring av mindre avfallsfraksjoner. RIR stilte til disposisjon 
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140-liters beholdere og sekker som ble benyttet for oppbevaring av de fleste sorterte 
fraksjonene. Liste over hva som inngår i hver fraksjon framgår av vedlegg 8.1. 

Hver enkelt sekk ble veid separat, men alle sekker fra hvert område ble sortert sammen. 
Etter ferdig sortering ble det gjort en avstemming mellom inn- og utvekt for å forsikre at det 
ikke var noe avfall som var gått tapt i prosessen. 

For glass- og metallemballasje foregikk sorteringen noe annerledes. Avfall ble sortert rett fra 
container og lagt i bøtter og beholdere. Jacob Smith fra Syklus var delaktig i sorteringen. 

 

 

Figur 1 – Sortering av kildesortert glass- og metallemballasje 
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3. Resultater – restavfall 

3.1. Prosentvis sammensetning 
Sammensetningen av avfallet i restavfallsbeholderen basert på aritmetisk snitt av de fire 
boligområdene presenteres i Figur 2. Totalt sett består restavfallet av 56,8 % avfall som 
kunne vært sortert sammen med kildesortert avfall hjemme eller blitt levert på returpunkt. 
Tallet inkluderer annet metall og farlig avfall og EE-avfall.  

 

Figur 2 – Sammensetning av restavfallet (vektprosent) – RIR 2017 

Andel øvrig avfall, herunder planterester, annen plast og EPS, annet glass, annet brennbart 
og ikke-brennbart, utgjør 43,2 % av avfallet. 

Tabell 2 viser variasjoner per område. Landrute 1 skiller seg ut med mye papp og papir og 
metallemballasje, men lite tekstiler.  

Tabell 2 – Sammensetning av restavfallet (vektprosent), per område – RIR 2017 

Kategori Aritm. snitt Elnesvågen Molde Landrute 1 Landrute 2 

Papp og papir 8,0 % 7,6 % 5,8 % 12,7 % 5,8 % 

Matavfall 20,9 % 20,7 % 25,7 % 17,7 % 19,5 % 

Plastemballasje 12,7 % 12,1 % 11,9 % 13,9 % 13,0 % 

Glassemballasje 2,9 % 2,9 % 2,9 % 3,1 % 2,7 % 

Metallemballasje 3,0 % 2,7 % 2,1 % 3,7 % 3,3 % 

Annet metall 2,1 % 1,1 % 3,6 % 1,4 % 2,4 % 

Tekstiler 5,7 % 8,7 % 4,9 % 2,1 % 7,2 % 

Farlig avfall og EE-avfall 1,5 % 2,1 % 1,8 % 1,0 % 1,0 % 

Øvrig avfall 43,2 % 42,1 % 41,3 % 44,4 % 45,2 % 

Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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3.2. Potensialet for økt utsortering i kg per innbygger 
Mengde gjenvinnbare fraksjoner i restavfall er beregnet ved å oppskalere den prosentvise 
sammensetningen til å gjelde den total mengde restavfall per år. Resultatet vises i Figur 3. 
Resultatene presenteres i vekt (kg) husholdningsavfall per innbygger per år, basert på 71,5 kg 
restavfall per innbygger per år (2016). Denne beregningen er nærmere beskrevet i kapittel 
2.1. 

 

Figur 3 – Gjenvinnbare fraksjoner i restavfallet (kg/innbygger) – RIR 2017 

Figuren viser at 40,6 kg avfall i restavfallet per innbygger kunne i teorien vært sortert 
sammen med kildesortert avfall hjemme eller blitt levert på returpunkt.  I tillegg inkluderer 
tallet annet metall og farlig avfall og EE-avfall som kan leveres på gjenvinningsstasjon. Den 
resterende mengden, på 30,9 kg, er klassifisert som øvrig avfall.  

3.3. Sammenligning med 2014-analysen 
I dette delkapitlet sammenlignes resultater fra årets avfallsanalyse med resultater fra 2014-
analysen i RIR. 
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Figur 4 – Sammensetning av restavfallet (kg/innbygger), sammenligning med 2014-analysen 

Det bemerkes at:  

• det i 2014 ikke ble skilt på matavfall og planterester, og at «våtorganisk»-kategorien 

her derfor inkluderer planterester for best mulig sammenligning; 

• glass- og metallemballasje ble ikke skilt på i 2014, og de er derfor også slått sammen 

her; 

• tekstiler-fraksjonen inneholdt i 2014 også gummi, noe den ikke gjør i 2017; og 

• enkelte forskjeller kan skyldes metodiske endringer, både når det gjelder prøveuttak 

og sorteringsregime. 

Figuren indikerer at andelen gjenvinnbart papp og papir i restavfallet er gått opp; det samme 

gjelder plastemballasje. Våtorganisk (matavfall, tørkepapir, planterester) har gått noe ned, 

mens andelen glass- og metallemballasje og tekstiler har gått vesentlig ned.  
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4. Resultater – kildesortert matavfall 

4.1. Prosentvis sammensetning 
Sammensetningen av det kildesorterte matavfallet presenteres først i hovedgrupper (Figur 5) 
og deretter feilsorteringer (Figur 6). Alle resultater er basert på aritmetisk snitt av fem 
boligområder. Kategorien tørkepapir omfatter kun komposterbart papir fra kjøkken. 

 

Figur 5 – Sammensetning kildesortert matavfall (vektprosent), hovedgrupper – RIR 2017 

Figuren viser at 7,6 % av totalvekten består av det som regnes som feilsorteringer. I tillegg er 
3,0 % avfallsposer for matavfall. 

 

Figur 6 – Sammensetning kildesortert matavfall (vektprosent), feilsorteringer – RIR 2017 
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Feilsorteringene i det kildesorterte matavfallet besto i hovedsak av planterester, 
plastemballasje og smått brennbart. Som Tabell 3 viser, ble det funnet mest feilsorteringer i 
Elnesvågen. 

Tabell 3 – Hovedgrupper kildesortert matavfall (vektprosent), per område – RIR 2016  

Kategori Aritm. snitt Elnesvågen Molde Landrute 1 Landrute 2 

Matavfall 85,2 % 83,9 % 83,1 % 86,5 % 87,4 % 

Komposterbart tørkepapir 4,3 % 2,4 % 6,7 % 4,3 % 3,7 % 

Sekker/poser til avfall 3,0 % 2,7 % 2,8 % 3,4 % 3,1 % 

Feilsorteringer 7,6 % 11,0 % 7,4 % 5,9 % 5,8 % 

Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

4.2. Kg per innbygger 
Generert mengde kildesortert matavfall vises for hovedgrupper i Figur 7 og for feilsorteringer 
i Figur 8. Resultatene presenteres i vekt (kg) husholdningsavfall per innbygger per år, basert 
på en beregning som totalt gir 58,6 kg kildesortert matavfall per innbygger per år. Denne 
beregningen er nærmere beskrevet i kapittel 2.1. 

 

Figur 7 – Sammensetning kildesortert matavfall (kg/innbygger), hovedgrupper – RIR 2017 
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Figur 8 – Sammensetning kildesortert matavfall (vektprosent), feilsorteringer – RIR 2017 

4.3. Returgrad for matavfall 
Den totale matavfallsmengden i restavfall og kildesortert matavfall er beregnet til 62,8 kg per 
innbygger årlig. Av dette er 49,9 kg i kildesortert matavfall, noe som gir en returgrad på 79,6 
%. Merk at komposterbart tørkepapir er utelatt fra denne beregningen. 

4.4. Sammenligning med tidligere analyser 
I dette delkapitlet sammenlignes resultater fra årets avfallsanalyse med resultater fra 
analysen i 2014. Det bemerkes at enkelte forskjeller kan skyldes metodiske endringer, både 
når det gjelder prøveuttak og sorteringsregime. 

 

Figur 9 – Hovedgrupper avfall i kildesortert matavfall (kg/innbygger), sammenligning med tidligere 

analyser 
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På grunn av store forskjeller i inndeling av avfallet er tallene fordelt på våtorganisk 
(matavfall, komposterbart tørkepapir og planterester) og øvrig avfall. Øvrig avfall inkluderer 
posene avfallet er sortert i. 

Figuren viser at de overordnede resultatene fra de to analysene er nærmest identiske. 
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5. Resultater – glass- og metallemballasje 

5.1. Prosentvis sammensetning 
Sammensetningen av den kildesorterte glass- og metallemballasjen basert på aritmetisk snitt 
av to sorterte containere presenteres i Figur 2. 

 

Figur 10 – Sammensetning av glass- og metallemballasje (vektprosent), hovedgrupper – RIR 2017 

Figuren viser at 96,4 % av kildesortert glass- og metallemballasjen består av riktig sortert 
materiale; det øvrige består i hovedsak av annet metall (2,1 %), øvrig avfall som plast, papir 
m.m. (0,8 %) og annet glass (0,7 %). 

Tabell 2 viser variasjoner per sortert container. Merk at container nr. 1 ikke inngår; 
sorteringen av denne ble avbrutt ettersom den inneholdt for mye nedknust materiale. 

Tabell 4 – Sammensetning av glass- og metallemballasje (vektprosent), per container – RIR 2017 

Fraksjon Aritm. snitt Container #2 Container #3 

Glassemballasje 89,6 % 91,3 % 87,9 % 

Metallemballasje 6,8 % 6,1 % 7,4 % 

Annet glass 0,7 % 1,0 % 0,3 % 

Annet metall 2,1 % 0,9 % 3,3 % 

Farlig avfall og EE-avfall 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Øvrig avfall 0,8 % 0,7 % 0,9 % 

Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

For container #3 ble porselen, stein og krystall sortert som en egen fraksjon, men dette 
dreide seg kun om 0,03 kg. 
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5.2. Kg per innbygger 
Generert mengde kildesortert glass- og metallemballasje vises i Figur 8. Resultatene 
presenteres i vekt (kg) husholdningsavfall per innbygger per år; basert på tall fra Norsk 
Glassgjenvinning sorteres det i RIR ca. 15,8 glass- og metallemballasje per innbygger årlig. 

 

Figur 11 – Gjenvinnbare fraksjoner i restavfallet (kg/innbygger) – RIR 2017 

5.3. Returgrad for glass- og metallemballasje 
Generert mengde glass- og metallemballasje er beregnet til 19,4 kg per innbygger. Av dette 
er 15,2 kg blitt kildesortert, noe som resulterer i en returgrad på 78,5 %. Figur 12 viser 
beregnet returgrad per materialtype og samlet. 

 

Figur 12 – Returgrad for glass- og metallemballasje (vektprosent) – RIR 2017 
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6. Resultater – matsvinn 

6.1. Prosentandel matsvinn husholdninger 
Matsvinn er definert som den delen av matavfallet som på et tidspunkt kunne vært spist av 
mennesker, til forskjell fra matavfall som bein, skall, skrell, kaffegrut, o.l. 

Alle resultater er basert på aritmetisk snitt av fire boligområder. 

Figur 13 viser hvordan matavfallet i restavfallet og det kildesorterte matavfallet fordeler seg 
prosentvis på matsvinn og ikke-nyttbart matavfall, basert på en beregning av kg per 
innbygger. Tørkepapir er her utelatt. Matavfallet er skilt fra emballasjen der dette har vært 
praktisk. 

 

Figur 13 – fordeling matsvinn og ikke-nyttbart matavfall i restavfall og kildesortert matavfall 

sammenlagt (vektprosent) – RIR 2017 

Tabell 5 viser variasjonen av denne fordelingen mellom områdene. Blant prøvene med 
restavfall ble det funnet lavest andel matsvinn i Molde-området; dette var også området 
hvor det ble funnet mest matsvinn i kildesortert matavfall. På samme måte hadde Landrute 1 
høyest andel matsvinn i restavfallet, men lavest andel matsvinn i kildesortert matavfall. 

Tabell 5 – fordeling matsvinn og ikke-nyttbart matavfall i restavfall (vektprosent), per område – 

Asker 2016 

Kategori Aritm. snitt Elnesvågen Molde Landrute 1 Landrute 2 

Andel matsvinn i rest 67,3 % 71,4 % 55,9 % 77,6 % 69,4 % 

Andel ikke-nyttbart i rest 32,7 % 28,6 % 44,1 % 22,4 % 30,6 % 

Andel matsvinn i mat 52,4 % 58,7 % 63,4 % 44,0 % 44,4 % 

Andel ikke-nyttbart i mat 47,6 % 41,3 % 36,6 % 56,0 % 55,6 % 

55,5 %

44,5 %

Fordeling matsvinn og ikke-nyttbart matavfall, 
restavfall og kildesortert mat sammenlagt 

(vektprosent)

Matsvinn

Ikke-nyttbart matavfall



 

 

 

Kunde:        RIR IKS 

Prosjekt:     Plukkanalyse RIR 2017 

 

15/26 

 

 

6.2. Matsvinn husholdninger i kg per innbygger 
Generert mengde matavfall, fordelt på matsvinn og ikke-nyttbart matavfall, vises i Figur 14. 
Resultatene presenteres i vekt (kg) husholdningsavfall per innbygger per år, basert på en 
beregning som totalt gir 71,5 kg restavfall og 58,6 kg kildesortert matavfall per innbygger per 
år. Denne beregningen er nærmere beskrevet i kapittel 2.1. 

 

Figur 14 – fordeling matsvinn og ikke-nyttbart matavfall (kg/innbygger) – RIR 2017 

Figuren viser at til tross for at det er noe mer matsvinn enn ikke-nyttbart matavfall i 
kildesortert matavfall, mens det i restavfallet er over dobbelt så mye matsvinn som ikke-
nyttbart matavfall. Totalt sett resulterer det i at matsvinn utgjør 55,5 % av totalt matavfall. 

En observasjon er at en stor del av matsvinnet i restavfallet består av emballert matavfall, 
ofte fra tømming/rydding av skap. Slike varer blir ofte ikke skilt fra hverandre og kildesortert, 
men kastes rett i restavfallet. 

Tabell 6 – mengder og fordeling matsvinn og ikke-nyttbart matavfall (kg/innbygger) – RIR 2017 

Kategori Restavfall 
Kildesortert 

matavfall 
Sum 

Matsvinn 8,6 26,2 34,8 

Ikke-nyttbart matavfall 4,2 23,8 27,9 

Sum 12,8 49,9 62,8 

  

For ett av områdene ble det i tillegg gjort en detaljanalyse av matsvinnet fra kildesortert 
matavfall. Resultatene av denne sorteringen vises i Tabell 7. Det var tenkt å gjennomføre en 
tilsvarende analyse av matsvinnet fra restavfallet i det samme området, men fordi avfallet 
var begynt å bli gammelt, var sorteringen komplisert og tidkrevende, og av tidshensyn ble det 
ikke flere analyser av matsvinnet. 
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Tabell 7 – detaljert analyse av matsvinn fra kildesortert matavfall (Landrute 1) – RIR 2017 

Kategori Vektprosent Vekt kg 

Brød og bakevarer 12,2 % 24,5 

Frukt og grønt 15,9 % 31,7 

Meieriprodukter 0,8 % 1,6 

Kjøtt og fisk 6,3 % 12,6 

Middagsrester 5,5 % 11,0 

Annet 3,2 % 6,4 

Ikke-nyttbart 56,0 % 112,1 

Sum 100,0 % 199,9 
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7. Drøfting av resultater og erfaringer 

7.1. Feilkilder 

7.1.1. Usikkerhet i resultatene 

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til resultater fra plukkanalyser. Tilfeldige avvik og 
variasjoner kan i enkelte tilfeller gjøre store utslag i resultater; særlig er det stor usikkerhet 
rundt avfallstyper som farlig avfall, EE-avfall, tekstiler og annet metall, hvor det gjerne er få 
enheter. For avfallstyper som papp og papir, plastemballasje, matavfall og metallemballasje 
er usikkerheten generelt sett lav, ettersom det her dreier seg om mange enheter i forhold til 
enhetsvekt. Glassemballasje, særlig drikkevare av glass, kan være en usikker fraksjon 
ettersom hver enhet veier relativt mye. 

7.1.2. Prøveuttak og metode for oppskalering 

Forventningen, basert på total avfallsproduksjon i RIR, var at innhentet kildesortert matavfall 
skulle utgjøre litt mindre vekt enn restavfallet (hhv. ca. 700 kg og ca. 800 kg); i stedet ble det 
totalt sett samlet inn betydelig mer kildesortert matavfall enn restavfall (664 kg restavfall, 
911 kg kildesortert matavfall). Renovatørene skulle hente alt avfall på utvalgte standplasser. 
Det er ikke blitt avdekket feil knyttet til innhenting av avfallet, og Mepex har tidligere hatt 
lignende erfaringer ved samme innhentingsmetodikk. 

Det er foretatt en oppskalering ved å bruke prosentvis sammensetning av hhv. restavfall og 
matavfall hver for seg, noe som er vanlig. Dersom man i stedet hadde slått sammen mengden 
matavfall og restavfall per abonnent og oppskalert for total mengde mat og restavfall ville 
det gitt en vesentlig høyere mengde matavfall. 

7.1.3. Områdenes representativitet 

Det er ikke foretatt noen kontroll av prøveområdene for å sikre at disse samlet representerer 
RIR-gjennomsnittet best mulig. Dette kan bidra til noe usikkerhet i resultatene. Det er heller 
ikke foretatt noen vekting av områdene; i stedet er det valgt bare å gjøre et aritmetisk snitt 
av de fire boligområdene. Grunnen til dette er at det ikke er blitt gjort noen systematisk 
utvelgelse basert på flere ulike parametere for å sørge for representativitet, og da er det 
vurdert som tryggere å basere seg på flere delprøver som alle er vektet likt. 

Ettersom det ble samlet inn mer kildesortert matavfall enn restavfall fra prøveområdene, er 
det en mulighet for at husstandene som inngår i analysen ikke kan regnes for å være 
representative for RIR, og at disse er flinkere til å kildesortere, og dermed har lavere 
restavfallsmengden, enn snittinnbyggeren. 

Avfallsproduksjonen i husstandene som inngår i analysen er større enn i husstandene ellers i 
RIR, med i snitt 7,87 kg restavfall og kildesortert matavfall sammenlignet med et snitt på 5,50 
kg i RIR totalt dersom en gjennomsnittlig husholdningsstørrelse på 2,2 personer legges til 
grunn. En potensiell årsak til dette kan være at husholdningene som inngår i analysen er i 
snitt større enn i RIR generelt (har flere personer per husstand). 
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7.2. Drøfting av resultater 

7.2.1. Matavfall 

Med totalt 62,8 kg matavfall per innbygger per år (eksklusiv tørkepapir) ligger RIR klart under 
landsgjennomsnittet på 74,8 kg per innbygger1, og andelen matavfall som blir kildesortert er 
79,6 %, noe som er meget høyt i nasjonal skala. Hele 55,5 % av matavfallet, eller 34,8 kg per 
innbygger, er matsvinn. Dette ligger litt under landsgjennomsnittet på 42,1 kg per innbygger, 
som ble lansert av Matvett i september 2016 basert på rapport fra Mepex.   

Det er et potensiale for å redusere andelen matsvinn, samtidig som det fortsatt er et 
potensiale for økt kildesortering av matavfall. Det fremgår at det er lite ikke-nyttbart 
matavfall i restavfallet.  Det betyr at hovedfokus for RIR bør være redusert matsvinn, noe 
som også kan påvirke resultatet for andel kildesortering; mye matsvinn i restavfallet var 
tydelig opprydding av skap. 

7.2.2. Glass- og metallemballasje 

Returgraden for glassemballasje er god; 87,2 % av glassemballasjen blir kildesortert. For 
metallemballasjen er derimot andelen bare 33,6 %, så her er det mye potensiale. Ettersom 
metallemballasje utgjør mye mindre vekt enn glassemballasje er totaltresultatet likevel godt, 
med et resultat på 78,5 % returgrad for glass- og metallemballasje. Dette er også forholdsvis 
rent, med relativt små mengder annet metall, annet glass, farlig avfall, EE-avfall og øvrige 
feilsorteringer. 

7.2.3. Restavfall 

Generelt sett er mengdene gjenvinnbart avfall i restavfallet lavt. Særlig er mengden papp og 
papir lav, med bare 5,7 kg per innbygger årlig. Totalt sett er restavfallsmengden, med 71,5 kg 
per innbygger, svært lav. Snittmengde restavfall innsamlet av renovasjonen på landsbasis var 
i 2015 147,4 kg per innbygger ifølge tall fra SSB. 

7.3. Evaluering av gjennomføring 
Gjennomføring av analysen gikk bra. Ansatte på stedet var hjelpsomme og positive. Selve 
sorteringen ble gjennomført av mannskap med mye erfaring fra plukkanalyser, og selv om en 
av sorteringsmedarbeiderne måtte melde frafall grunnet skade, ble analysen gjennomført 
innenfor planlagt tid. 

En utfordring var grad av nedknusing på kildesortert glass- og metallemballasje som skulle 
sorteres. En container med glass- og metallemballasje ble påbegynt, men måtte avbrytes 
grunnet høy andel nedknust glass, noe som ville resultert i urimelig stor tidsbruk. Dette 
avfallet bar preg av å ha blitt komprimert på bil. Dette kan i stor grad unngås gjennom nøye 
oppfølging av renovatører. Enkelte kommuner/IKSer tar i bruk kontrollører, altså egne 
ansatte som blir med renovasjonsbiler og sikrer at riktig avfall blir med og at man unngår 
unødig komprimering av avfallet. 

Ellers ville det vært en fordel om man disponerte pallevekt. Mepex hadde med bordvekt, 
men ettersom den er liten og har en øvre grense på 35 kilo var det til tider upraktisk å ikke ha 

                                                           
1 Mepex Consult – Matsvinn fra husholdninger i Norge 2015, 24.07.2016 
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en større vekt på stedet. Særlig var dette gjeldende under sortering av glass- og 
metallemballasje, hvor spesielt glasset fort kommer opp i høy vekt. Til framtidige tilsvarende 
analyser kan det derfor være fordelaktig å leie inn en slik vekt.  
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8. Vedlegg 

8.1. Sorteringsliste 

Tabell 8 – detaljert spesifikasjon av sorteringslisten 

Nr. Fraksjon Beskrivelse 

1 Drikkekartong 
Emballasje for kullsyrefrie drikkevarer samt 
sauser. F.eks. melkekartong, juicekartong, 
vaniljesaus. 

2 Bølgepapp og brunt papir 
Bølgepapp og massivpapp, poser og emballasje 
av brunt papir. 

3 
Emballasje av papir og 
kartong 

Sukkerposer, melposer, brødposer og lignende. 
Bæreposer av papir. Esker og kartonger, f.eks. 
pizzaesker, eggekartonger, skoesker, kartong til 
frokostblandinger og cornflakes, esker til leker 
osv. Do- og tørkerullkjerner. 

4 Lesestoff og annet papir 

Aviser, blader, reklame, paperback-bøker, 
kataloger uten stiv perm. Skrivepapir, 
konvolutter, ordinært printerpapir (f.eks. A4). 
Notatblokker, plakater. 

5.1 Matsvinn 
Brød, bakervarer, pålegg, middagsrester, frukt 
og grønt, snacks, meieriprodukter. 

5.2 Ikke-nyttbart matavfall 
Stein, skall og skrell fra frukt og grønnsaker; 
bein; eggeskall; kaffegrut; etc. 

5.4 Komposterbart papir 
Tørkepapir, servietter, kaffefiltre (kun fra 
kjøkkenaktivitet; ikke fra baderom). 

6 Planterester 
Grener, kvist, blader, gress. Frukt og vekster 
dyrket i egen hage. Krydderurter, innendørs 
potteplanter, avskårne blomster, o.l. 

7 Sekker/poser til avfall 
Sekker og poser som er brukt til emballering av 
aktuell avfallsfraksjon. 

8.1 Hard plastemballasje 
Formstøpt hard plastemballasje. Brett, flasker, 
beger, blomsterpotter osv. 

8.2 Folieemballasje av plast Plastfolie brukt til emballering av produkter. 

8.3 Panteflasker plast 
Alle panteflasker av plast, norske og 
utenlandske. 

9 EPS 
3D-emballasje til elektronikk og møbler, annen 
støtdempende emballasje (ikke matvarer). 

10 Andre plastprodukter 

All plast som ikke er emballasje. Plastkurver, 
hagemøbler, bøtter, kar, leketøy, CD-cover, 
plastbestikk, tannbørster, gulvbelegg, 
skumplast, hageslanger, oppvaskbørster. 
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11.1 Glassemballasje – annen 
Glassemballasje som ikke er 
drikkevareemballasje. Glass til syltetøy og 
annet pålegg, saus, babygrøt, etc. 

11.2 
Glassemballasje – 
drikkevare 

Flasker av glass. Saftflasker, vinflasker, 
ølflasker, brusflasker. Ikke tran, hostesaft, etc. 

12 Annet glass 
Glass som ikke er emballasje. Kjøkken- og 
prydgjenstander av glass, vinduer, speil, 
drikkeglass. 

13.1 Metallemballasje 
Blikkbokser, syltetøylokk, metallkorker, tuber 
osv. Aluminiumsfolie, -bokser og -former. 

13.2 Alu-boks – norsk Norske aluminiumsbokser med pant. 

13.3 Alu-boks – svensk Svenske aluminiumsbokser med pant. 

13.4 Alu-boks – utenlandsk 
Utenlandske aluminiumsbokser, med eller uten 
pant. 

14 Annet metall 

Metall som ikke er emballasje. Verktøy som 
hammere, skruer, spiker, kubein etc. 
Jernstenger, metallplater, brødformer. 
Paraplyer. 

15 Tekstiler 
Klær, gardiner, sengetøy, håndklær, tepper, 
sko, sokker, undertøy, sko. Ikke gummistøvler. 

16 
Farlig avfall (inkl. 
batterier) 

Maling, lakk, lim, batterier, faremerkede 
spraybokser, løse- og rengjørings-midler, 
smøreolje, uorganiske baser, lightere og andre 
gassbeholdere. XPS, impregnert trevirke, 
vinylbelegg og -gulvlister osv. 

17 EE-avfall 
Elektriske artikler, lyspærer, ledninger (alt med 
strøm eller batteri, inkl. sko, leker, mv). 

18.1 Annet brennbart 

Avfall som ikke inngår i noen av de andre 
fraksjonene. Bleier/bind, lite gjenvinnbart 
papir, trevirke, støvsugerposer, lys, kork, 
bomull, hundemøkkposer, smått brennbart, 
tørkepapir/bomullpads fra bad, medisiner. 

18.2 Annet ikke-brennbart 
Sement, stein, aske, kattesand, keramikk, 
porselen, gips, glava. 
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8.2. Tabeller med detaljerte resultater 

Tabell 9 – sammensetning restavfall – RIR 2017 

  Fraksjon Kg/innb. Aritm. snitt Vekt kg Elnesvågen Molde Landrute 1 Landrute 2 

1 Drikkekartong 1,4 1,9 % 12,9 2,2 % 1,5 % 2,3 % 1,8 % 

2 Bølgepapp og brunt papir 0,3 0,5 % 3,2 0,5 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % 

3 Emballasje av papir og kartong 2,1 2,9 % 19,6 3,2 % 2,8 % 2,9 % 2,8 % 

4 Lesestoff og annet papir 1,9 2,6 % 16,6 1,8 % 0,9 % 7,1 % 0,6 % 

5.1 Matsvinn 8,6 12,1 % 80,7 13,1 % 12,4 % 10,7 % 12,0 % 

5.2 Ikke-nyttbart matavfall 4,2 5,9 % 38,8 5,3 % 9,8 % 3,1 % 5,3 % 

5.3 Komposterbart tørkepapir 2,1 3,0 % 19,3 2,3 % 3,4 % 4,0 % 2,2 % 

6 Planterester 4,8 6,8 % 43,5 3,8 % 14,1 % 3,9 % 5,2 % 

7 Sekker/poser til avfall 1,6 2,2 % 14,7 2,0 % 2,4 % 2,4 % 2,1 % 

8.1 Hard plastemballasje 4,0 5,6 % 37,0 5,4 % 4,8 % 5,6 % 6,5 % 

8.2 Folieemballasje av plast 3,4 4,8 % 31,6 4,5 % 4,7 % 5,8 % 4,2 % 

8.3 Panteplasker plast 0,1 0,1 % 1,0 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 

9 EPS 0,0 0,0 % 0,1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

10 Andre plastprodukter 1,2 1,6 % 10,5 1,2 % 2,6 % 1,6 % 1,1 % 

11.1 Glassemballasje - annen 1,5 2,1 % 13,7 2,0 % 1,6 % 2,3 % 2,4 % 

11.2 Glassemballasje - drikkevare 0,6 0,8 % 5,5 0,9 % 1,3 % 0,8 % 0,2 % 

12 Annet glass 0,5 0,7 % 4,7 1,4 % 0,3 % 0,4 % 0,6 % 

13.1 Metallemballasje 1,7 2,4 % 15,6 2,2 % 2,0 % 3,3 % 2,0 % 

13.2 Alu-boks - norsk 0,1 0,1 % 0,8 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 

13.3 Alu-boks - svensk 0,3 0,4 % 2,6 0,2 % 0,0 % 0,1 % 1,2 % 

13.4 Alu-boks - utenlandsk 0,0 0,1 % 0,3 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 

14 Annet metall 1,5 2,1 % 13,8 1,1 % 3,6 % 1,4 % 2,4 % 

15 Tekstiler 4,1 5,7 % 39,9 8,7 % 4,9 % 2,1 % 7,2 % 

16 Farlig avfall (inkl. batterier) 0,7 0,9 % 6,7 1,6 % 1,4 % 0,4 % 0,3 % 

17 EE-avfall 0,4 0,5 % 3,4 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 

18.1 Annet brennbart 20,3 28,3 % 186,2 26,1 % 23,4 % 37,1 % 26,7 % 

18.2 Annet ikke-brennbart 4,2 5,9 % 41,5 9,6 % 1,0 % 1,3 % 11,6 % 

  Sum 71,5 100,0 % 664,1 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Tabell 10 – sammensetning kildesortert matavfall – RIR 2017 

 
Fraksjon Kg/innb. Aritm. snitt Vekt kg Elnesvågen Molde Landrute 1 Landrute 2 

1 Drikkekartong 0,1 0,1 % 0,9 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,3 % 

2 Bølgepapp og brunt papir 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

3 Emballasje av papir og kartong 0,2 0,3 % 2,4 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,5 % 

4 Lesestoff og annet papir 0,1 0,2 % 1,5 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,3 % 
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5.1 Matsvinn 26,2 44,7 % 354,7 49,2 % 52,6 % 38,0 % 38,8 % 

5.2 Ikke-nyttbart matavfall 23,8 40,5 % 333,8 34,7 % 30,4 % 48,5 % 48,5 % 

5.3 Komposterbart tørkepapir 2,5 4,3 % 34,3 2,4 % 6,7 % 4,3 % 3,7 % 

6 Planterester 1,6 2,7 % 21,0 4,6 % 2,3 % 2,0 % 1,9 % 

7 Sekker/poser til avfall 1,8 3,0 % 24,4 2,7 % 2,8 % 3,4 % 3,1 % 

8.1 Hard plastemballasje 0,3 0,5 % 3,6 0,7 % 0,6 % 0,3 % 0,3 % 

8.2 Folieemballasje av plast 0,7 1,3 % 10,3 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,0 % 

8.3 Panteplasker plast 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

9 EPS 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

10 Andre plastprodukter 0,0 0,1 % 0,6 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % 

11.1 Glassemballasje - annen 0,0 0,0 % 0,3 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 

11.2 Glassemballasje - drikkevare 0,0 0,0 % 0,2 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 

12 Annet glass 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

13.1 Metallemballasje 0,2 0,3 % 2,3 0,2 % 0,3 % 0,1 % 0,5 % 

13.2 Alu-boks - norsk 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

13.3 Alu-boks - svensk 0,0 0,0 % 0,1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

13.4 Alu-boks - utenlandsk 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

14 Annet metall 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

15 Tekstiler 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

16 Farlig avfall (inkl. batterier) 0,0 0,0 % 0,1 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

17 EE-avfall 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

18.1 Annet brennbart 1,2 2,0 % 15,4 3,5 % 2,2 % 1,5 % 0,8 % 

18.2 Annet ikke-brennbart 0,0 0,1 % 0,7 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % 

 
Sum 58,6 100,0 % 806,4 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Tabell 11 – sammensetning glass- og metallemballasje – RIR 2017 

Fraksjon Kg/innb. Aritm. snitt Vekt kg Container #2 Container #3 

Drikkevare glass 8,3 52,8 % 329,7 49,4 % 56,1 % 

Annen glassemballasje 5,8 36,9 % 247,2 41,9 % 31,8 % 

Metallemballasje 1,0 6,2 % 37,4 5,3 % 7,0 % 

Alu-boks 0,1 0,6 % 4,2 0,8 % 0,4 % 

Annet glass 0,1 0,7 % 5,1 1,0 % 0,3 % 

Annet metall 0,3 2,1 % 10,5 0,9 % 3,3 % 

Farlig avfall 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 % 

EE-avfall 0,0 0,1 % 0,6 0,1 % 0,0 % 

Panteflasker 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 % 

Øvrig avfall 0,1 0,8 % 4,7 0,7 % 0,9 % 

Sum 15,8 100,0 % 639,4 100,0 % 100,0 % 
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8.3. Bilder 

 

Figur 15 – eksempel på matsvinn 

 

Figur 16 – eksempel på matsvinn 
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Figur 17 – eksempel på ikke-nyttbart matavfall 

 

Figur 18 – eksempel på ikke-nyttbart matavfall 
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Figur 19 – eksempel på farlig avfall 

 

Figur 20 – eksempel på EE-avfall 

 


