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Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls– og 

gjenvinningsbransjen i Norge med rundt 200 medlemmer 

fra offentlig og privat sektor.



 Meklerne

Andre behandlere
Farlig avfall Biogass

Forbrenningsanleggene

Private avfallsaktører 
(næringslivet)

Kommunale selskaper 
(innbyggere)

Gjenvinnerne

Industrien

Planleggere



Resirkulerte råvarer og biprodukter Forsvarlig avfallshåndtering
Ressurseffektivitet, 
Avfallsforebygging
Nye økonomiske modeller

Hva mener vi med 
sirkulærøkonomi?



Optimer og bevar 
ressurser ved å sende dem 
til stedet med høyest nytte 
til enhver tid. 

Minimer avfall. Sørg for ansvarlig 
sluttbehandling og energiutnyttelse. 

Ta vare på naturressurser. Ta 
ut kun det nødvendige.
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Hva er problemet?

❏ Ressursutnyttelsen, sier noen - en av grunnene til at materialgjenvinningen går ned.

❏ Klimaet, sier andre - fordi det er klimagassutslipp som følge av at avfall forbrennes.

❏ Energibruken, sier noen - hva slags energikilder vi har til oppvarming. 



Et tilbakeblikk



Ønsker man mer materialgjenvinning bør man 
innføre tiltak for materialgjenvinning, ikke mot 
forbrenning

Standardiserte 
kildesorteringsløsninger

Bygge markedet for sekundære 
råvarer

Bruke                                               
offentlige innkjøp 



CO2-avgift

Bør forberede oss på at den innføres - men det 
kan ha fremtidig potensial for bedre bunnlinje.  



Vi må ha et tydelig svar på hva 
forbrenningsanleggenes rolle skal være

Nye fraksjoner og nisjer Kvalitet og utsortering Innovasjon



Vi må sette mål

Det vil skje minst like mye de neste 10 årene som 

det har gjort siden deponiforbudet kom på 

trappene. 

Det aller viktigste er å ta en aktiv rolle. 



Vi skal selvsagt ha en rolle - men vi må selv definere og være tydelig på hvilken!

Hvordan kan dere bruke Avfall Norge i dette arbeidet?

Kort sagt:



Medlemsmøter - 
si din mening!
15. september IVAR, Stavanger

20. september VESAR, Tønsberg

3. oktober Choice The Edge, Tromsø

12. oktober Radisson Blu, Gardemoen

17. oktober Radisson Blu, Gardemoen

19. oktober Fylkeshuset, Sarpsborg

26. oktober Avfall Sør, Kristiansand

8.-9. november HØSTMØTET, Scandic Seilet, Molde



Tusen takk for meg! 
nancy.strand@avfallnorge.no


