
Din kompetanse. Våre møteplasser.
Sammen skaper vi fremtidens råvarer.

Bli medlem.



Fremtidens råvarer 
er resirkulerte

«Det å være en del av Avfall Norge er viktig, bra, spennende, 

utviklende og gir store muligheter til å kommunisere det vi synes er 

viktig til kommuner og avfallsselskap.»  

- Arnt-Willy Hjelle, Fretex

Hvorfor bli medlem? 
Vi samler bransjen. Med over 200 avfalls- og gjenvinningsselskaper, gründere, og 
leverandører har vi et unikt tverrfaglig kompetansemiljø som har løsningene for 
fremtidens resirkulerte råvarer. 

Ved å være nysgjerrig, nytenkende og respektfull utvikler vi bransjen og er 
pådrivere for en helhetlig avfallspolitikk med tydelige mål.

Som medlem får du blant annet:

• tilgang til møteplasser for kompetanseutvikling, samarbeid  
og nettverksbygging 

• samarbeide med bransjeaktører 
• mulighet til å påvirke arbeidet vårt med rammebetingelser
• tilgang til analyser, forskning, arrangementer og siste nytt i bransjen
• muligheten til å påvirke og aktivt jobbe med prosjekter som er viktige for 

deg og virksomheten din
• tilgang til internasjonalt nettverk



«Avfall Norge gjør en meget god innsats for å øke kompetansen 

innenfor avfallsområdet.» 

– Astrid Drake, Franzefoss

Avfall Norges 
Årskonferanse

Bransjens største møteplass
Årlig samles 1000 mennesker og over 80 utstillere til bransjens viktigste arena for 
å dele kunnskap, samarbeide og bli inspirert. Her posisjonerer vi bransjen knyttet 
til samfunnsutviklingen og temaene medlemmene er opptatt av. 

Gjennom aktuelle 
kurs, seminarer og 
workshop utvikler vi 
bransjens kompetanse.
Vi fasiliterer til dialog 
og skaper muligheter 
for erfaringsdeling, 
samarbeid og forslag til 
nye løsninger på felles 
utfordringer i bransjen



Faggrupper
Ønsker du aktivt å påvirke den faglige 
og politiske retningen i bransjen? Dette 
er en vinn-vinn situasjon for deg og for 
oss. 

Faggruppene bistår Avfall Norge i poli-
tiske prosesser, i planlegging og gjen-
nomføring av prosjekter, og i å utvikle 
kurs og gjennomføre fagseminarer. 
Faggruppene gir muligheten for å jobbe 
med felles utfordringer i bransjen.   

Nettverk
Brenner du for et spesielt tema? Vi 
bidrar til å etablere nettverk  på tvers 
av fagområder og bransjer. 

Gjennom våre nettverk får du bredere 
kunnskap om bransjen og mulighe-
ten til å dele og høre medlemmenes 
erfaringer. 

Vi lytter til deg
Medlemmene har stor påvirkningskraft.  
Dere kjenner til utfordringene best. Vi  
etablerer satsingsområder og prosjekter etter 
deres innspill. Samtidig setter vi en felles retning 
for bransjen basert på samfunnets utvikling.  
Gjennom tverrfaglig samarbeid og prosjekter 
finner vi mulighetene som ligger i utfordringene.

«Det betyr mye å ha en nasjonal organisasjon som vi kan  

støtte oss til og som gir oss faglig påfyll» 

– Sven Moe Bjørnson, Asker kommune

Kompetanseløftet REdu 
er et samarbeidsprosjekt 
med medlemmene. REdu 
får studenter til å søke jobb 
i bransjen. Etter ett år fikk 
NTNU og NMBU en økning 
i søknader til avfallsfagene 
på 500 %.

Avfall Norge med medlemmer er igang 
med et prosjekt for å harmonisere 
avfallsordningene slik at Norge kan oppnå 
65% materialgjenvinning i tråd med EUs 
langsiktige målsetting for municipal waste. 
Ambisjonen er en felles ordning for hvordan 
kildesortering skal være i fremtiden!



Kontakt oss:

Avfall Norge, Øvre Vollgate 6, N-0158, Oslo 
Tlf:  +47 24 14 66 00
E-post:  post@avfallnorge.no
www.avfallnorge.no

Følg oss på: 

Sammen bidrar vi til innovasjon og nye 
løsninger for å lykkes med en sirkulær økonomi


