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SAK Innspill til ekspertutvalget for farlig avfall 
 
Vi viser til vårt møte 3/9 og vil i det etterfølgende forsøke å besvare de spørsmål som 
fremkom og belyse nærmere noen av de temaene som ble diskutert i møtet.  

Framskriving av mengdene ordinært avfall - ny rapport 
Foreløpige konklusjoner 
Avfall Norge har bedt Mepex om å beregne og fremskrive prognose på avfallsstrømmer 
som forventes gå til forbrenning, herunder forventet generert restavfallsmengde og 
sammensetning til forbrenning med energigjenvinning frem til 2035. 
 
Mengden restavfall fra ordinært avfall som vil ha forbrenning (med energigjenvinning) 
som eneste aktuelle behandlingsmåte er i 2035 beregnet til 2 577 000 tonn pr år, vist i 
grafen under. Det tilsvarer en økning på 6% fra dagens mengde på 2 421 000 tonn. Av 
dette tilsier en prognose på forbrenningskapasitet i Norge i 2035 at ca. 1 800 000 tonn vil 
forbrennes med energigjenvinning i Norge. 
 
Rapporten fra Mepex er foreløpig versjon og vedlagt. Endelig rapport ettersendes når den 
er ferdig. 
 

Framskriving av flyveaske 
Det er ikke gjort beregninger som viser hvilke konsekvenser utviklingen i sammensetning 
av restavfall til forbrenning med energigjenvinning vil få for kjemikalieforbruk og 
påfølgende generering av flyveaskemengde. Det legges derfor til grunn at 
kjemikalieforbruket er tilsvarende for dagens avfallssammensetning, og justert for økning i 
avfallsmengde estimeres at flyveaskemengden i 2035 øker 6% til 58 000 tonn pr. år i takt 
med restavfallsmengden. 
 

 



  
 

 

Forutsetninger/usikkerheter for prognosene 
I prognosen er lagt til grunn det scenariet som er vurdert som det mest sannsynlige, når 
det gjelder generert avfallsmengde, befolkningsvekst og sorteringsteknologi. Valgt 
scenario bygger på at samtlige kommuner innfører separat innsamling av mat- og 
plastavfall, samt at anlegg for sentralsortering som i dag er på planleggingsstadiet blir 
realisert. 
 
For husholdningsavfall brukes en nullvekst i avfallsmengde per innbygger. 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 i vedlagte rapport 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. Mepex har vurdert at en nullvekst er den 
tryggeste forutsetningen. 
 
For Tjenesteytende næringer - TYN har Mepex 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 %. 
 
I mengden restavfall som går til forbrenning med energiutnyttelse er private aktørers 
innsamling av husholdningsavfall beregnet til 10 % av husholdningsavfall rapportert til 
KOSTRA. I tillegg er TYN-lignende avfall fra industribedrifter, estimert til 10 % av avfall fra 
TYN. 
 
Prognosen for flyveaske tar ikke høyde for effektene av strengere rensekrav for utslipp til 
luft i forbindelse med skjerping av BAT-kravene, da det er endel usikkerhet forbundet 

 



  
 
med disse. 

Flyveaske  
Status behandlingsteknologier 
Flere av våre medlemmer utvikler teknologier for behandling av flyveaske. Disse er kjent 
for utvalget og omtalt bl.a. i SINTEF Report 2018 – Fly ash treatment technologies. Vi 
antar at ekspertutvalget får informasjon fra de aktuelle aktørene direkte, men etter det vi 
erfarer er det nylig fattet en investeringsbeslutning om bygging av et fullskala 
Ash2Salt-anlegg i Sverige i 2021.  
 

Nordisk koordinering  
Avfall Norge ser gjennom dialogen med våre medlemmer og andre organisasjoner at det 
pågår interessante teknologiutviklingsløp i alle de nordiske landene. Det finnes imidlertid 
så vidt vi kjenner til ingen strukturert koordinering av denne utviklingen på tvers av 
selskaper og land. Vi løfter derfor frem tanken om en nordisk tilnærming for å sikre at 
eventuelle bruk av offentlige midler for å understøtte og påskynde utviklingen blir så 
effektiv som mulig. Det er ikke klart for oss om Nordisk råd eller Nordic Innovation har eller 
kan gis mandat og midler innen dette området, men formålet med koordineringen ligger 
innenfor politikkområdene og programmene som som Nordisk MInisterråd og Nordic 
Innovation omfatter og har ordninger for.  
 

Sammenhengen mellom BAT-krav og mengden flyveaske 
Det er totalt 18 forbrenningsanlegg med tilsammen 31 linjer i Norge pr 2019. 21 linjer (⅔) 
har tørre/semitørre rensesystem, de øvrige har våte rensesystem. Det er de tørre 
systemene som i hovedsak får økning i flyveaskemengde ved senking i nivåer for 
luftutslipp. Effekten på økt filterkake-produksjon av senkede utslippskrav på våte 
renseanlegg er mindre, da saltene i stor grad løses i vann og slippes til vannresipient. 
 
En økning av kalkforbruk/flyveaske mengde er særlig forbundet med grenseverdier for 
HCl  og SO2  til luft. I tørre rensesystem er det kalkens oppgave å nøytralisere disse to 1 2

stoffene og få de over fra gassfase til fast stoff. Dette faste stoffet (salter) går i flyveasken. 
En reduksjon av grenseverdiene for disse stoffene kan føre til at noen anlegg må øke sitt 
forbruk av kalk for å møte de nye grenseverdiene. Det er imidlertid vanskelig å si noe om 
den faktiske økningen, siden dette vil variere fra anlegg til anlegg, basert både på 
renseteknologi, dagens utslippsnivå og typen avfall som behandles i anlegget. En økt 
kalkdosering vil også føre til en flyveaske med lavere konsentrasjon som igjen blir mer 
krevende/kostbar å sanere/ gjenvinne.  
  
Teoretiske beregninger fra Hitachi Zosen Inova (leverandør av anlegg) viser at det er en 
mulighet for en økning fra 10%-35 % flyveaskemengde ved en gradvis senkning av 
grenseverdien for HCl og SO2 til ca midten av de nye intervallene som er gitt i BREF. 

1 HCL (saltsyre) dannes ved reaksjon mellom svovelsyre og salt. Svovelsyre dannes ved reaksjon 
mellom SO2 og vann. 
2 SO2 dannes når Svovel (S) brenner. Svovel finnes i mange avfallstyper, se tabell neste side. 

 



  
 
Dette var beregninger gjort for et anlegg med kun tørr rensing (ikke scrubber). Det er 
mange parametre som påvirker ( bla. temperatur, fuktinnhold, avfallstype) og derfor 
imidlertid ikke gitt at disse beregningene kan direkte overføres til et annet anlegg. 
 
HCL dannes hovedsakelig ved brenning av klorholdig avfall. PVC er en stor kilde til klor 
med ca 57 vekt% klor. PVC er er et allsidig og mye brukt plastmateriale i mange 
produkter som havner i restavfallet. Det finnes svovel i det meste av avfallstypene som 
forbrennes, de mest svovelrike avfallstypene  (se tabell) er gips (næringsavfall), plast- og 3

gummiblandinger, matavfall og tekstilavfall. En eventuell forskrift om utsortering av plast- 
og matavfall vil derfor kunne påvirke dannelsen av SO2 ved forbrenning.  

 

Farlig avfall og avfall med miljøgifter 
 
Utviklingen i mengdene farlig avfall som separate strømmer er belyst av bl.a. 
Miljødirektoratet og NFFA underveis i arbeidet til ekspertutvalget. Avfall Norge vil derfor 
påpeke to strømmer som etter det vi erfarer ikke er godt kvantifisert så langt: 
 

1. I restavfall fra både husholdninger og næringsvirksomhet finnes det en andel farlig 
avfall. Plukkanalyser av husholdningsavfall peker mot en andel i restavfallet etter 
kildesortering på 1-3%. Kvalitetskontroll på sorteringsanleggene og 
mottakskontroll på forbrenningsanleggene vil redusere andelen noe. Det er likevel 
grunn til anta at mindre enheter som f.eks. mindre maling/lim/lakkprodukter, 
batterier og småelektronikk følger med i restavfall til forbrenning. Det samme kan 
man anta gjelder en andel av farlig avfall som av ulike grunner ikke sorteres ut i 
kvalitetskontrollen og dermed neddeles gjennom kverning av blandet avfall på 
sorteringsanleggene. Eksempler på dette er maling/lim/lakkprodukter, PVC-holdig 
plast og materialer med bromerte flammehemmere.  
 

2. En ny norsk/tysk studie innenfor forskningsprogrammet PlastX har påvist giftige 
kjemikalier i 3 av 4 plastprodukter.  
 

Innblanding av miljøgifter i produkter er en vesentlig barriere for gjenvinning og sirkulære 
løsninger og gjør at vi har behov for kapasitet til forbrenning med energiutnyttelse for 
avfall med miljøgifter i overskuelig fremtid.  

3 Elmer R. Kaiser (1968) The Sulfur Balance of Incinerators, Journal of the Air Pollution Control Association, 
18:3, 171-174, DOI: 10.1080/00022470.1968.10469112 

 

http://biotox.de/?page_id=245


  
 

Muligheter og virkemidler for reduserte mengder til 
forbrenning og økt materialgjenvinning  
 
I møtet med utvalget 3/9 belyste vi sammenhengen mellom mengdene til forbrenning og 
mengdene flyveaske. Vi vil i det etterfølgende derfor ytterligere belyse muligheter og 
virkemidler for økt materialgjenvinning av fraksjoner som i dag går delvis til forbrenning 
med energiutnyttelse.  
 

Trevirke  
Iflg. SSB oppstår det årlig ca. 770 000 tonn avfallstrevirke (returtre) i Norge. 95% av dette 
leveres til energigjenvinning, i og utenfor Norge.  
 
Samtidig viser statistikken at Norge leverer ca 34% av byggavfallet til materialgjenvinning, 
hvilket er langt unna EU-målsettingen om 70% materialgjenvinning og ombruk av 
byggavfall.  
 
Norge har generelt begrenset etterspørsel etter resirkulert tre som resultat av god tilgang 
på ren, jomfruelig vare. Det har derfor så langt vært utfordrende å etablere 
materialgjenvinningsløsninger i industriell skala, f.eks, til sponplateproduksjon. Innovasjon 
Norge har imidlertid støttet et forprosjekt med sponplateprodusenten Arbor AS som har 
resultert i etableringen av EcoMaterials som denne høsten starter opp produksjon av 
sponplater med innblanding av 50 prosent returtre.  
 
Det er imidlertid behov for en vesentlig opptrapping av denne typen virksomhet for å 
håndtere de årlige volumene returtre som oppstår i Norge. Pr. i dag eksporteres det noe 
returtre fra norske aktører til tilsvarende produksjon i andre europeiske land.  
 
Støtteordninger og innovasjonsmidler i dette markedet vil kunne gi økt 
materialgjenvinning siden merkostnadene for materialgjenvinningen med dagens prisbilde 
knytter seg til økte forbehandlingskostnader. Krav om innblanding av en viss andel 
returtre i sponplateproduksjon er også et mulig virkemiddel.  
 

Plast 
Ca 38% av all norsk plast (ikke bare emballasje) går til forbrenning i følge SSB. 
 
Det pågår en rekke initiativer for økt materialgjenvinning av plast, men særlig for 
plastemballasje. Der er bla. nylig utarbeidet et veikart for sirkulær plastemballasje.  
 
Det foregår flere forskningsprosjekter innen kjemisk gjenvinning av plast og Chemical 
Recycling Europe organiserer aktørene i dette markedet. Policyen i EU er at kjemisk 
gjenvinning primært rettes mot plast som ikke egner seg til materialgjenvinning, f.eks. på 
grunn av innhold av miljøgifter. Kjemisk gjenvinning kan bl.a. brukes for å omdanne plast 
til drivstoff. Selv om dette ikke regnes som materialgjenvinning, er det en 
behandlingsmetode som kan redusere behovet for destruksjon av plast som ikke kan 

 

https://www.ecomaterials.no/
https://www.avfallnorge.no/bransjen/nyheter/%C3%B8kt-materialgjenvinning-av-plast-se-alt-som-skjer
https://www.regjeringen.no/contentassets/ab557e6446d84b1c9c348c9912b47535/veikart-for-sirkular-plastemballasje-i-norge.pdf
https://www.packnews.se/no/eu-mote-om-bruk-av-kjemisk-gjenvinning-av-plast/
https://www.chemicalrecyclingeurope.eu/
https://www.chemicalrecyclingeurope.eu/


  
 
materialgjenvinnes.  
 
Norske Quantafuel er i ferd med å etablere et anlegg for pyrolyse av plast i Danmark. 
Også her omdannes plasten til drivstoff. De har også jobbet med andre anvendelser av 
samme teknologi.  
 

Gips  
Gips er svovelholdig avfall som resulterer i utslipp av SO2 dersom det forbrennes, ref. 
tidligere avsnitt. Avfallsbransjen praktiserer derfor et et selvpålagt “forbud” mot 
innblanding av gips i restavfall mot sine kunder. En viss andel gips følger likevel med i 
restavfallet, særlig fra mindre byggeplasser. 
 
Bransjen har i 2019 etablert nye og bedre anlegg for gjenvinning av gips, slik at vi har 
både større mottakskapasitet og produserer resirkulert gips av god kvalitet. Mulige 
virkemidler for økt materialgjenvinning av gips er krav om en viss andel resirkulert gips i 
nye produkter og eventuelt pålegg om obligatorisk utsortering av gips på byggeplass.  
 

Regulatoriske virkemidler 
 
Krav om obligatorisk utsortering  
Miljødirektoratet har lagt frem på oppdrag fra KLD et forslag om obligatorisk utsortering 
av matavfall og plast fra både husholdning og næring. Dette er foreslått som et av flere 
virkemidler for å nå EUs gjenvinningsmål. Dette vil påvirke avfallets sammensetning. ref 
også Mepex sin rapport (framskrivning).  
 
Obligatorisk utsortering av gips i byggebransjen er så vidt vi kjenner til ikke foreslått eller 
utredet tidligere, men kan være et virkemiddel for økt materialgjenvinning og reduserte 
mengder flyveaske.  
 

Økonomiske virkemidler 
 
Miljøteknologiordningen 
Utvalget stilte i møtet spørsmål om Miljøteknologiordningen kan benyttes til å fremme 
innovasjon i bransjen. Avfall Norge er positive til dette og noterer at Norsk Industri har gitt 
uttrykk for samme standpunkt. Utvikling av ny sorteringsteknologi er sentral for øke 
materialgjenvinningsgraden og vil typisk kunne fremmes gjennom denne ordningen.  
 
Offentlige innkjøp 
Offentlige innkjøp et kraftig virkemiddel for innovasjon og utvikling. Krav om innblanding 
av en andel resirkulert materiale vil bidra til å skape etterspørsel og derigjennom redusere 
mengdene til forbrenning med energigjenvinning.  Difi har innledet et arbeid med 
sirkulære anskaffelser som kan utvikles til å bli mye mer konkret. Nordisk MInisterråd har 
samlet endel nordiske erfaringer og eksempler.  Dette arbeidet kan med fordel 
intensiveres og ikke minst følges opp overfor innkjøpere. Målemetoder for å se effekten 
må på plass.  

 

https://quantafuel.com/
https://www.tu.no/artikler/de-skal-omdanne-avfall-pa-cruiseskip-til-energi-som-kan-utnyttes-om-bord/433640
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2018/oktober-2018/mat--og-plastavfall-ma-kildesorteres-bedre/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2018/oktober-2018/mat--og-plastavfall-ma-kildesorteres-bedre/
https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sirkulaere-anskaffelser
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1092366/FULLTEXT01.pdf


  
 

Oppsummering av våre anbefalinger til ekspertutvalget 
 

1. Gi en konkret anbefaling mht BAT-kravene 
2. Bruke Miljøteknologiordningen for å fremme innovasjon  
3. Vurdere instrumenter for en nordisk samordning av innovasjon og offentlig støtte 

de største teknologiløftene  
4. Intensivere og konkretisere arbeidet med offentlige anskaffelser  
5. Vurdere krav om obligatorisk utsortering og innblanding av resirkulerte materialer 

som virkemiddel for økte materialgjenvinning og redusert produksjon av flyveaske 
 

 
 
 
 

 


