
Avfall Norge statistikkprosjekt
Introduksjon på workshop 20. Juni 2018

Frode Syversen, daglig leder 
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Agenda

● Bakgrunn for prosjektet

● Formål med prosjektet

● Prosjektplan

● Opplegg for workshop
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Bakgrunn for prosjektet

Avfall Norge opplever utfordringer knyttet til 

● Ikke ensartet rapportering 

● Vanskelig med sammenligning av statistikk

● Økende behov for troverdig statistikk

Det er ny situasjon vedrørende måling av resultater

● Kommunale målsetninger

● Nye krav fra EU, nye målepunkter

● Planer om nye reguleringer for Norge
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Mål

Foreslå forbedringer i avfallsstatistikken som verktøy for:

● Å måle utviklingen i avfallsmengder 

● Å måle grad av ombruk og materialgjenvinning som 
grunnlag for vurdering av måloppnåelse, både for avfall fra 
husholdning og næringsliv (Municipal Waste) 

Delmål:  
1. Identifisere behov for forbedringer - få felles forståelse 

2. Fremme forslag til konkrete tiltak for å utvikle 
rapporteringen og statistikken 

3. Hvordan tilpasse norsk statistikk til EU-rapportering 
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Gjennomgang prosjektbeskrivelse
● Del A – Få oversikt over statistikken og utfordringene

● Del B – Workshop 1 – forankre aktuelle utfordringer over
• samt innspill til strategier/tiltak

● Del C – Utrede forbedringer og prinsipper for rapportering 
• Både Norge og EU (omfang og definisjon av materialgjenvinning)

● Utgår: Del D – Utrede potensiale for økt 
materialgjenvinning
• Husholdninger, inkl grovavfall og avfall håndtert av private
• Tjenestetytende næringer 

● Del E – Workshop 2 – diskutere forslag til tiltak 

● Del F – Sluttrapportering



Målepunkt for gjenvinning
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Brutto 
mengde

Feilsortering

Smuss

Ikke-gjenvinnbar 
plast

Gjenvinnbar 
plast

Smuss, labels og annet ikke-plast
Plast som ikke gjenvinnes

Plast som 
gjenvinnes

100% 52% 44%

Kildesortert inn til 
ettersortering

Ut fra 
ettersortering

Ut fra
gjenvinner

Verdikjeder er komplekse



Kilder til avfallsregnskapet
• Husholdningsavfallsstatistikk (SSB)
• Industriavfallsstatistikk (SSB)
• Statistikk over farlig avfall (SSB)
• Avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet (SSB)
• Avfall fra tjenesteytende næringer (SSB)
• Statistikk over avfallshåndtering (SSB)
• Sammensetning av husholdningsavfall (SSB)
• Nasjonalregnskapet (SSB)
• Statistikk over biler vraket mot pant (SSB)
• Avløpsstatistikk (SSB)
• Utenrikshandelsstatistikk (SSB)
• Materialselskapenes og gjenvinningsindustriens statistikker over 

gjenvinning av ulike avfallstyper
• Forurensning (database for bedriftenes egenrapportering til 

Miljødirektoratet)
• EE-registeret (Miljødirektoratet)
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Avfallsregnskapet 2016 - kilder (1000 tonn)
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Avfallsregnskapet 2016 - avfallstyper
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Grovavfall – et begrep med ulike meninger?
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Program workshop 1

1. Innledning 

2. KOSTRA-statistikken – hva er utfordringene, sett fra en 
kommune, Knut Jørgen Bakkejord, Trondheim kommune

3. Avfallsstatistikk og rapportering til EU med vekt på 
Municipal waste, Camilla Skjerpen og Marit Slåen Sæter, SSB

4. Nytt stortingsvedtak om bedre avfallsstatistikk – status, 
behov og planer, Bernt S. Ringvold, Miljødirektoratet

5. Potensiale for forbedringer – korte innlegg

6. Hva er utfordringene - Resultat fra spørreundersøkelse 
Sølvi R. Haugedal, Mepex

7. Workshop - oppgaver



● GPN

● KS-bedrift

● LOOP

● Konsulent
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Potensiale for forbedringer

● Avklare hvordan man skal tilpasse seg EU rapportering -
Municipal waste
• Hva skal trekkes ut av de avfallsmengdene som kommer fra husstandene
• Hvordan få inn husholdningsavfall fra private virksomheter (10 %) som samles 

inn uten samtykke

● Mer entydige definisjoner – ensartede begreper

● Sikre lik praksis innrapportering

● Utvidet omfang for rapportering

● Flere nøkkeltall – ikke bare kg/innbygger eller %-andel

● Materialgjenvinning – nye målepunkter
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Hva skal til for å oppnå utvikling

● Behov for mer ressurser

● Bedre samarbeidsformer

● Annen ansvar-/oppgavedeling

● Hvordan bruke plukkanalyser som en del av statistikken

● Bedre samordning av rapportering og klare tidsrammer 
for når statistikken er klar. 

● Hvordan få et helhetlig overgripende godt system?
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Takk for 
oppmerksomheten

frode@mepex.no www.mepex.no
@mepexfrode



Paradokser

● Unaturlig store variasjoner i spesifikke mengder

● Noe avfall mister man i statistikken

● Sjabonger for å korrigere for næring – feilkilde?

● Fritidsboliger – gir feil nøkkeltall

● Hvordan dokumentere avfallsreduksjon og ombruk

● Innrapportering av plukkanalyser

● Hageavfall påvirker gjenvinningsgraden stort

● Ulike praksis for forurensede masser

● Endringer i tidsserier
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