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Agenda

Hvilke EU- rapporteringer av avfall har SSB ansvar for

Endringer i rapportering framover og utfordringer

Planlagte tilpasninger fra SSBs side



SSBs avfallsstatistikker

• Avfallsregnskapet – alt avfall i Norge

• Husholdningsavfall 

• Avfall fra tjenesteytende næringer

• Avfall fra byggeaktivitet

• Farlig avfall

• Industriavfall (ca. hvert 5. år)



SSBs avfallsstatistikker

• Avfallshåndtering (planlagt hvert år f.o.m. 2018)

• Matavfall årlig fra 2019



Rapporteringer på avfallsstatistikk til 
EU
• Avfallsstatistikkforordningen – annet hvert år – avfallsregnskapet

◦ 4 tabeller + kvalitetsrapport

◦ (Food waste – frivillig – mangler tall) 

• Rammedirektivet for avfall – helst årlig – husholdningsavfall + BA

◦ 1 tabell + kvalitetsrapport

• Municipal waste – «gentleman’s agreement» - årlig 



Endringer som følge av sirkulær
økonomipakke
• Krav om å måle matavfall – ny statistikk ila 2018 

• Mer vekt på forberedelse til ombruk – utfordring

• Endret målepunkt fra levert til behandling til faktisk behandlet –

utfordring

• Krav om utsortering av papir, metall, plast, glass, våtorganisk avfall (fra

2023), farlig avfall fra husholdningene og tekstiler fra 2024



Flere endringer som følge av sirkulær
økonomipakke
• Nye mål for materialgjenvinning

• 55 % materialgjenvinning av MW innen 2025

• 60 % materialgjenvinning av MW innen 2030

• 65 % materialgjenvinning av MW innen 2035

• Gjeldende mål på 50 % for hushavf. innen 2020 og 70 % for BA- avfall 

innen 2020



Municipal waste – ny definisjon 



Municipal waste – rapportering 

• Fram til 2015: Husholdningsavfall + påslag for andel næringsavfall i 

husholdningsavfallet

• 2016: Husholdningsavfall + avfallsmaterialer som er 

«husholdningsavfallslignende» fra de fleste undernæringene til 

tjenesteytende næringer 

(http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/env_wasmun_esms.htm)



Municipal waste – tilpasning til ny 
definisjon
• Tilpasser nå til ny definisjon. Vil se på blant annet om vi kan beregne 

forbruksavfallet fra andre næringer enn TYN.

• Andre områder som sees på er oppdeling av «annet avfall», «BA-avfall» 

som ikke skal være med mm




