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Bakgrunn og behov  
Statistikk for avfallsmengder og behandling av avfall er i dag vanskelig å innhente og sammenligne mellom de 
ulike interkommunale avfallselskapene/kommuner, heretter kalt selskapene. Dette er ikke minst  gjeldende for 
husholdningsavfall og lignende avfall som næringsaktører håndterer. Det er til dels stor variasjon i hvordan 
statistikk tolkes og hvordan den benyttes mellom de ulike selskapene samtidig som det også råder usikkerhet 
om hvordan man skal tolke de ulike rapporteringspunktene. Det er i dag en oppfatning at langt fra alle aktører 
benytter de samme definisjonene ved rapportering av avfallsstatistikken. Dette gir utslag, for eksempel, i 
varierende materialgjenvinningsgrad rapportert mellom de ulike selskapene. Differansen kan oppleves som 
unaturlig, gitt at selskapene har tilnærmet lik avfallshåndtering ellers. 
 
For å kunne tilnærme seg denne problemstillingen er det nødvendig å vurdere målepunktene og definisjonene 
for avfallshåndtering som benyttes hos selskapene. Grunnlaget for forskjellene kan trolig finnes i gamle 
sedvaner og lokale tilpasninger.  
 
Dette arbeidet er relevant i forhold til Avfall Norges overordnede strategi, nemlig å skaffe bedre og mer pålitelig 
statistikk og informasjon om avfallsbransjen og de materialstrømmer som den håndterer. Grunnlaget for en del 
av informasjon omkring avfallsmengder og –strømmer tar utgangspunkt i data samlet inn fra kommunen og 
IKS. Hovedvekten av Avfall Norges medlemmer er innenfor   slik at dette er et naturlig startpunkt for å forbedre 
datagrunnlaget.  
 
Sirkulærøkonomipakken fra EU-kommisjonen som kom den 2. desember 2015 inneholdt blant annet tydeligere 
mål for innsamling og gjenvinning av utvalgte avfallstyper. Derfor er det viktigere enn noen gang å få gode 
statistikker i Norge, slik at vi kan måle den faktiske ytelsen. Forslaget fra EU-kommisjonen innebærer også at 
begrepet husholdningsavfall og lignende avfall,  (municipal waste) for første gang er definert. Flere av 
materialgjenvinningsmålene som medlemslandene foreslås å skulle nå innen 2025 og 2030 er knyttet opp til 
denne definisjonen. Definisjonen er ikke endelig, men det ligger an til at municipal waste vil tilsvare hele eller 
deler av næringsavfall som i art og sammensetning tilsvarer husholdningsavfallet. I en utredning bestilt av 
miljødirektoratet,  der det er gjort vurderinger for nye og trolige materialgjenvinningsmål og hvilke metoder som 
må til for å nå disse, kommer til å inkludere deler av næringsavfallet som også må sorteres.  
 

For videre utvikling og bransjen og den sirkulære økonomien  er det nødvendig at vi har bedre forutsetninger 
for å beregne og lage statistikk for de ressursene. Det er er behov for mer dokumentasjon og diskusjoner 
omkring hvordan målene best skal vurderes under norske forhold, på en måte som tar hensyn til både de 
norske forholdene, men også hvordan rapporteringen skal tilnærmes det EU vil kreve innrapportert.  

Om dette oppdraget og målsetninger  
Avfall Norge ønsker å utrede hvordan avfallsstatistikken rapporteres og tolkes lokalt og nasjonalt ut fra 



  
 

europeiske forventninger. Det er særlig viktig å få oversikt over avfallsstrømmer som EU legger inn i sine 
statistikker (municipal waste) og som vi utelater som følge av vår inndeling i husholdningsavfall og 
næringsavfall.Vi trenger også en bedre oversikt over lekkasjer i husholdningsavfallstrømmer, dvs grovavfall 
som samles inn av private aktører.  
En gjennomgang av KOSTRA-tall i de senere år viser at innrapportering av data har svært variabel kvalitet. 
Dette fører igjen til at sammenligninger mellom selskaper/kommuner ikke er troverdig. En viktig målsetting i 
dette prosjektet er å komme frem til gode definisjoner som gjør det enklere å rapportere og som gir gode data 
for sammenligning. Det er særlig forståelse av hva som defineres som materialgjenvinning som er ulik.  
 
 
Prosjektet har tre målområder:  
 

1. Å utdype og tolke de norske statistikkdefinisjoner til de som utvikles i EU. Spesielt viktig å finne 
ut av hvordan Norge skal tolke definisjonen av Municipal Solid Waste (MSW) og forene dette med 
norsk avfallsrapportering. Det gjelder både grensesnittet mot konkurranseutsatt næringsavfall og hva 
som skal inkluderes av bygge- og rivningsavfall fra husholdninger. Inkludert i denne oppgaven er en 
vurdering av de målepunktene som er foreslått av EUs forslag til det nye avfallsrammedirektivet og 
betydningen av disse målepunktene i en norsk kontekst. Forskjellene mellom begrepene og i 
lovverkets behandling av disse kan bli en barriere til at norsk statistikk kan ses i sammenheng med 
den fra EU. Resultatene fra prosjektet vil benyttes som faglige innspill til det pågående arbeidet I 
SSB og Miljødirektoratet-. 

2. Utrede definisjoner av materialgjenvinning for materialer i KOSTRA. Hvor går grensen mellom 
ombruk og materialgjenvinning, og hvordan skal man definere behandlingen for de ulike materialene. 
Denne definisjonslisten skal minimum ta for seg materialene som  Listen skal bygge på SSBs 
veileder for KOSTRA-rapportering og Avfall Norges veileder for kostra rapportering fra 2015. Det vil 
være en fordel om prosjektforslaget også tar for seg vurderinger av materialgjenvinning av 
nyutviklede og høyteknologiske materialer.  
 

3. Fremtidig potensiale  
a. Fremskaffe oversikt over mengder i restavfall fra tjenesteytende næringer. Det finnes i 

dag ingen god og konsis vurdering av mengder og materialsammensetning for denne type 
avfall. I lys av senere arbeider til Miljødirektoratet og utviklingen mot sirkulær økonomi er det 
nødvendig å fremskaffe mer kunnskap på dette området.  

b. Kartlegge mengder grovavfall fra husholdninger. Hvor stor andel av husholdningsavfall 
er grovavfall, fordelt på privat og offentlig innsamling. Det er store forskjeller mellom andelen 
husholdningsavfall per innbygger i Norge, gjerne basert på om de bor i en by eller på landet. 
Trolig kommer dette av at en større andel avfall samles inn som grovavfall, gjerne av private 
aktører, i sekker eller containere i de store byene, men dette er ikke kartlagt nøyere. Det er 
behov for en metodisk vurdering for å kunne si noe om dette forholdet, for å fremskaffe 
sammenlignbar statistikk,  og for å kunne si noe om utviklingen 

c. Det er også ønskelig å fremskaffe tall på materialgjenvinningsandel i det 
husholdningsavfallet som samles inn gjennom private aktører.  

Innenfor kostnadsrammen ligger: 
● Oppstartsmøte 
● Arbeidsmøter ved behov med gjennomgang av status og framdrift, disse avklares på oppstartsmøte 

eller underveis i prosjektet.  
● Telefonmøter ved behov med prosjektgruppe ved behov 
● Utarbeidelse av sluttrapport og  presentasjon av resultatene i egnet fora i regi av Avfall Norge 

(reise/kost/losji kommer utenom).  
 



  
 

Fremdrift og ferdigstilling.  
 
Fremdriftsplan for oppdraget skal avtales med oppdragsgiver.  
 
Det er anledning til å gi tilbud på en eller flere av de oppgavene som kort er beskrevet. Det vil kunne bli gitt 
tildelinger til flere tilbydere.  
 
Resultatet skal godkjennes av styringsgruppen for prosjektet og utgis av Avfall Norge. Materialet legges ut på 
nettet for (åpen) nedlastning . 
 
Kostnadsrammen for hele  prosjektet er 400.000,- eks.mva.  
 
Ved oppstart skal det benyttes Avfall Norges standardkontrakt der det vil bli tatt inn momenter fra 
fremdriftsplanen som forplikter begge parter til å overholde tidsplanen.  

Tildelingskriterier 
Tilbudet blir tildelt etter disse kriteriene (Ikke prioritert rekkefølge):  
 

Oppdragsforståelse 50% 
Hvordan konsulenten ser for seg å løse oppdraget 
Tolkning av problemstillingen og fremdriftsplan  
 

Kvalitet 25% 
Erfaring fra tilsvarende prosjekter 
CV til aktuelle konskutner som skal gjennomføre oppdraget 
 

Pris 25% 
Totalpris  
Timeantall. 
Timepris på konsulent(er) dersom det blir avdekket behov for ekstraoppdrag innenfor prosjektet. 
Pris spesifisert for hver enkelt deloppgave.  Alle oppgaver skal ikke nødvendigvis besvares ut i prosjektet,  
 
 
Svarfrist på forespørslen er 08.01.18  og sendes til: hakon.bratland@avfallnorge.no 
  
Anskaffelsen gjennomføres etter inspirasjon fra “anskaffelse med forhandlinger” etter LOA. Vi 
presiserer at Avfall Norge ikke er bundet av dette regelverket.  
Vi ber i første omgang et kortfattet tilbud fra tilbydere der det beskrives hvilke oppgaver som man 
ønsker å gi tilbud på og hvordan man har sett for seg å løse oppgaven. Tilbydere som har interessante 
løsninger vil bli innkalt inn til møte(r) med prosjektgruppen der det blir mulighet til å utdype og forklare 
nærmere hvordan man ser for seg å løse oppdraget. Endelig prosjektbeskrivelse blir utarbeidet i 
samarbeid med valgt(e) konsulent(er). 
 
 
 
Mvh 
Håkon Bratland 
97578502 
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