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Workshop – 4 oppgaver:

1. Hva beskriver utfordringene med dagens avfallsstatistikk – 3 
ord (10 min oppgave – 10 min presentasjon ordsky)

2. Hva vil du betrakte som materialgjenvinning – 10 ja/nei 
spørsmål (10 min oppgave – 10 min presentasjon)

3. Hva er behovet for avfallsstatistikk fremover – endret behov? –
(10 min oppgave -10 min presentasjon)

4. Forslag til grep/tiltak for å oppnå en bedre avfallsstatistikk? 
(gule lapper) 30 min
• 5 min alene

• 10 min sammen med nabo

• 15 min for noen presentasjoner (plukker ut noen– resten samler vi inn)



Avfallsstatistikken i dag

● Hva er status i dag?

● Hvilken oppfatning har du av avfallsstatistikken?

● Individuelt i Socrative: Minimum 3 ord som beskriver 
situasjonen i dag



Kan disse behandlingsformene regnes 
som materialgjenvinning?

Logg på kahoot.it



Resultater materialgjenvinnings-kahoot
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Q1: Vi har ikke noe endelig
fasitsvar, men metoden 
knyttes ikke til 
materialgjenvinning i de 
kildene som er kontrollert.

Q2:  Å benytte biogass til 
energiformål er 
energigjenvinning. Ved 
biogassproduksjon fra 
matavfall dannes det en 
råtne-/biorest. Denne er 
næringsrik, og når denne 
utnyttes, for eksempel som 
som gjødselprodukt i 
landbruk regnes det som 
materialgjenvinning. 
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Resultater materialgjenvinnings-kahoot

Q3: Hvorvidt rene masser er 
avfall eller ikke er en 
diskusjon i seg selv. «Rene 
masser» som jord, stein og 
grus skal ikke rapporteres i 
KOSTRA. Når rene masser 
faktisk er rene og de lovlig 
benyttes som fyllmasse er 
det snarer ombruk enn 
materialgjenvinning. 

Q4: Metall fra 
avfallsbehandling som 
leveres til ny 
metallproduksjon er 
materialgjenvinning. 
Materialene holdes i 
kretsløpet (med unntak av 
svinn som oppstår ved 
forbrenning/annen 
behandling)
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Resultater materialgjenvinnings-kahoot

Q5: Ja dette er 
materialgjenvinning og det er 
alle helt enige om☺

Q6: Produksjon av 
gummigranulat fra bildekk 
regnes som 
materialgjenvinning (se blant 
annet loop.no). Dette bidrar 
imidlertid til å stille spørsmål 
ved om materialbruken er 
riktig når det får uheldige 
miljøkonsekvenser. 

https://loop.no/loopedia-avfallstype/dekk/
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Resultater materialgjenvinnings-kahoot

Q7: Lett forurensede masser 
må i henhold til 
forurensningsloven deponeres 
under kontrollerte betingelser 
uansett. Det kan ikke regnes 
som materialgjenvinning.

Q8: Dersom drivstoff 
produseres av plast vil drivstoff 
brukt som drivstoff være 
energigjenvinning. Dersom 
gassen/produktet imidlertid 
benyttes til kjemisk fremstilling 
av materialer, for eksempel 
plast, kan det være aktuelt å 
regne det som 
materialgjenvinning. Hvordan 
sluttproduktet blir brukt er 
derfor vesentlig
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Resultater materialgjenvinnings-kahoot

Q9: Finflis tilsettes som 
absorbent til flytende farlig 
avfall før forbrenning og 
energiutnyttelse, og er ikke 
materialgjenvinning

Q10: Glassfiber som tilsettes 
betong bidrar til sterkere og 
lettere betong og reduserer 
behovet for armering. Dette 
kan regnes som 
materialgjenvinning.



Avfallsstatistikken i dag - ordsky



Behov for avfallsstatistikk i fremtiden

● Hva er behovet for avfallsstatistikk fremover – endret behov?

● Logg på Socrative på mobilene deres og besvar spørsmålet
(maks 5 alternativ + annet)



Fremtidens avfallsstatistikk - resultat
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Fremtidens avfallsstatistikk 
- besvarelser under annet

• Avfallsmengder innsamlet i egen statistikk og avfall til mottak i egen.
• Nesten alle kategorier er viktige!
• Måling av innhold i restavfall/blandet avfall/grovavfall (det som ikke blir sortert)
• Materialstrømperspektiv på avfallet
• Genererte mengder emballasje fordelt på type ut i det norske markedet ezet.
• Sikre statistikk for det avfallet som er viktig
• ISWA-tall: kunne sammenligne norske tall med andre land også utover EU. Norge 

kontra USA, India, Kina osv.
• Måling av farlig avfall og kjemikalier
• Måling av total materialgjenvinningsgrad
• Andel avfall som leveres via private som har «samtykke»
• Føringer på hva som skal rapporteres på i henhold til EU krav og hva som skal 

rapporteres som materialgjenvinning så statistikk blir sammenlignbar
• Sammenlignbar statistikk
• Mer detaljer trenger omfattende og kontinuerlig veiledning ellers svekkes statistikken 

ytterligere
• Statistikk til bruk i holdningsskapende arbeid
• Sammenlignbare data på kommunenivå



Forslag til grep/tiltak for bedre statistikk

Forslag til grep og tiltak for å 
oppnå en bedre avfallsstatistikk   
(endringer i rapportering, statistikk, kvaliteten 
ressurser, organisering, mv)

● Trinn 1 : Individuelt 5 min

● Trinn 2: Snakk med sidemann: 
Kom frem til 3 prioriterte tiltak

● Trinn 3: Noter tiltakene på gule 
lapper og lim opp på 
flippoveren



Foreslåtte tiltak

● Rapportere på flere avfallstyper

● Bedre veiledning til rapportering

● Sortere i forhold til næring og husholdning

● Spesifisere hvordan næringsavfall mottatt på gjenvinningsstasjonen skal håndteres

● Skille på avfall fra innsamling og gjenvinningsstasjonene

● Sikre at dobbeltrapportering unngås

● Krav om ærlig rapportering på behandlingsmetode fra leverandør

● Bedre oversikt over sluttbehandling fra leverandør

● KOSTRA-rapporteringen må få høy prioritet, med fokus på systematisk oppbygning og 
oppfølging. Det bør ikke være noe som settes til uerfarne for «Pliktskyldigst»-
rapportering, men krever at det gis god opplæring. Evt at ansvaret legges høyere i 
organisasjonen. Presisjon i rapporteringen er like viktig som økonomirapporteringen.
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Foreslåtte tiltak

● Mer og bedre veiledning til rapportering i KOSTRA («Mye mer veiledning»)

● Entydig og klare føringer på hva og hvordan rapportere
• Kontrollsystemer

• Veiledning

● Tydelig og god brukerstøtteordning hos SSB

● Tydelige beskrivelser og definisjoner av rammevilkår som avfallstyper og 
abonnenter (husholdninger, hytter og andel næring)

● Bedre oversikt over næringsandel (Trekker alle fra næring?)

● Bedre/klarere definisjoner og veiledning ved KOSTRA-innrapportering 
generelt – Begrepsavklaringer – Entydig begrepsforståelse

● Tydeligere definisjon av begrepet materialgjenvinning

● Tydelig definering av avfallstyper
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Foreslåtte tiltak

● Klarere fokus på materialstrømmer (framfor innsamlings- og 
behandlingsmetoder) 

● Mindre rom for skjønn

● Sette av ressurser både nasjonalt og lokalt

● Utvide og forbedre innrapporteringsskjema for KOSTRA

● Forenkle, oppgradere og modernisere rapporteringsverktøy (også få inn 
fortløpende sammenligning med forrige rapportering)

● Nasjonale krav → føringer → ansvar

● Samkjøring av statistikkrapportering i de forskjellige systemene → dvs. 
slippe å legge inn det samme flere ganger

● Få opp nytteverdien/forståelsen av viktigheten av å legge inn (prioritere 
rapporteringen)
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Foreslåtte tiltak

● Mer detaljert statistikk

● Valg av målepunkt – måle på faktisk materialgjenvunnet

● Godt definerte målepunkt

● Næringsstatistikk kommunenivå

● Få med mer av husholdningsavfallet – definisjon av Municipal Waste (MW)

● Interne rutiner hos kommunene og IKS’ene som sikrer lik måte å 
rapportere på (både for å unngå tidsbrudd i statistikkserier, og for 
sammenliknbarhet kommunene imellom)

● Mer fokus på kvalitetssikring og på kontroll med etterlevelse av 
retningslinjer (innføre tilsyn (SSB?)) – «Topdown» kontroll

● God og systematisk opplæring
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Foreslåtte tiltak

● Sentralt register og «apparat» for harmonisert praksis

● Transparens i rådata

● Transparente resultater og aktiv bruk av statistikk til mer enn 
rapportering

● Digitalisering

● Sentral avklaring av gråsoner

● Kommunikasjon om betydning av rapportering og hvordan 
statistikken blir brukt (ikke bare ti de som rapporterer, men til 
ledelsen også)

● Bruk av plukkanalyse som virkemiddel for å få på plass riktige tall
- inkludert det som er kastet feil
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Foreslåtte tiltak

● Felles forståelse av utregning av avfall pr innbygger (blir for skjevt i 
områder med mye hytter)

● Kvalitetssikre at nøkkeltall for justering for hytter er korrekte/
Undersøke om hytter skal deles opp i kategorier som sier noe om 
bruksfrekvens og avfallsproduksjon (avfallsmengder korrekt?)

● Definisjoner og kategorisering for rapportering av tunge masser

● Mer digitalisert fremvisning og bruk av KOSTRA-statistikk

● Mer interaktiv digital veiledning til rapporteringsrutiner og i 
rapporteringsskjema

● Bruke eksempler i veiledningsmateriell

● Registrere ombruk

● Implementere ombruk i materialgjenvinningsgraden
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Oppsummering og videre arbeid



Takk for oss☺


