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Foredragsholder Nassima Dzair på Frevars stand på Avfallskonferansen 2017.

Leder
2017 ble et viktig år for sirkulærøkonomien: EU lanserte nye forslag i sin
sirkulærøkonomipakke. Regjeringen fremmet en ny melding til Stortinget om avfallspolitikk - den første siden 1990-tallet. De politiske partiene vedtok nye programmer til
stortingsvalget i september. For å nevne noe.
Jeg er stolt av at Avfall Norge var en sentral aktør i fremme konstruktive forslag i alle
disse prosessene. Vi har grunn til å være fornøyd med gjennomslaget så langt:
■
Prøveordning for retur av kasserte fritidsbåter.
■
Nasjonale krav om sortering av plast og matavfall fra næringsliv og
husholdninger.
■
Økt innsats mot marin forsøpling – nasjonalt og internasjonalt.
2017 ble også året hvor bransjen fikk oppmerksomhet som følge av mindre positive
hendelser. Utfordringene Oslo kommune opplevde som følge av problemene i
samarbeidet med Veireno, samt konkursen i RenoNorden, har satt valg av driftsformer
for innsamling av husholdningsavfall på dagsorden.
Samtidig fikk vi demonstrert hvor avhengig samfunnet er av at våre tjenester fungerer
hver eneste dag. Vi velger å ta dette offensivt: Det er gjennom samarbeid og erfaringer
med dette vi stadig kan utvikle oss og bli bedre. Innsatsen i arbeidet i 2017 rundt
anskaffelser, følges opp med et eget kurstilbud om krav og tildelingskritierer for dette i
2018.
Høsten 2017 vedtok styret en ny strategi for Avfall Norge. Målet vårt er at bransjen skal
være - og bli oppfattet som - navet i sirkulærøkonomien. Vi skal bidra til at vi kan være
pådrivere for mer verdiskaping basert på avfallsressurser, gjennom samarbeid både på
tvers i bransjen og med såvel innbyggerne som næringene rundt oss. Innovasjon og rask
teknologisk utvikling gjør dette mulig.
Vi har noen spennende år foran oss.

Administrerende direktør Nancy Strand på Avfallskonferansen 2017.
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Om Avfall Norge
Avfall Norge er bransjeorganisasjonen for en samlet avfalls- og
gjenvinningsbransje, og organiserer virksomheter innen både
offentlig og privat sektor. Ved utgangen av 2017 hadde Avfall Norge
202 medlemsbedrifter. Avfall Norges sekretariat har tretten ansatte
og er lokalisert i Oslo sentrum.
Avfall Norges sekretariat hadde i 2017 tretten ansatte, fordelt på 12,6 årsverk. Syv
faggrupper bidrar i det faglige arbeidet. Faggruppene er sammensatt av erfarne fagfolk som
representerer medlemmene våre. Det gode samarbeidet med medlemmene gjør at vi har
fortløpende oversikt over hva som skjer i bransjen og bransjens behov.
Avfall Norges hovedoppgaver er knyttet til faglig utvikling og bedre rammevilkår for våre
medlemmer. Dette gjør vi blant annet ved å arbeide opp mot politiske beslutningstakere, og
ved å synliggjøre avfalls- og gjenvinningsbransjens
samfunnsnytte. Dessuten er kompetanseheving for medlemmene en sentral aktivitet. Avfall
Norge legger til rette for læring og erfaringsutveksling ved å tilby en rekke kurs, seminarer,
workshops og driftsfora. Avfallskonferansen samler bransjen i årets store, felles
arrangement. Årlig gjennomføres til sammen omkring 30 arrangementer.
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Fakta
■

Hvert år bidrar medlemmene økonomisk til faglig utvikling gjennom en særskilt
FoU-kontingent. Midlene brukes til gjennomføring av fagprosjekter og drift av faggruppene.
I 2017 utgjorde FoU-midlene og den ordinære medlemskontingenten til sammen en
tredjedel av organisasjonens omsetning. Resterende inntekter kommer fra arrangementer
(hvor avfallskonferansen utgjør en stor andel), samt andre prosjektinntekter (såkalte
spleiselag).

■

I 2017 vedtok generalforsamlingen en ny kontingentstruktur, hvor FoU-kontingenten (og
kampanjekontingenten) fjernes og erstattes av en egen prosjektkontingent.

■

■
■

Avfall Norge hadde 216 medlemmer per. 31. desember 2017, en økning på 18
medlemmer fra året før.
93 prosent av befolkningen bor i en kommune som direkte eller indirekte er
medlem i Avfall Norge gjennom sitt kommunale/interkommunale selskap, eller
gjennom den private aktøren som har innsamlingsanbudet.
Avfall Norges omsetning var over tre ganger så stor som medlemskontingenten
og FoU-kontingenten samlet, til sammen 33,3 millioner kroner.
Totalt deltok 1040 mennesker på Avfall Norges kurs, seminarer, workshops og
driftsfora i 2017.
914 personer deltok på Avfallskonferansen 2016 – Sirkulær fremtid.

Organisasjon
Overordnede organisasjonsmål

Styret

Avfall Norge skal:
■
Fremme medlemmenes interesser overfor nasjonale og internasjonale
myndigheter.
■
Være faglig drivkraft for utvikling av avfallsbransjen.
■
Tilby kompetanseutvikling i samsvar med medlemmenes behov.
■
Være en faglig utviklende og stimulerende organisasjon for medlemmer og
ansatte.

Etter valg på generalforsamling 2017 besto Avfall Norges styre av:

Generalforsamling 2017
Generalforsamlingen ble gjennomført i Kristiansand, i forbindelse med Avfallskonferansen.
Det stilte 64 stemmeberettigede fra til sammen 45 medlemsbedrifter (differansen er
fullmakter).
Det ble vedtatt en omlegging av kontingent, der grunnkontingenten ble økt noe, og
FoU-kontingenten ble erstattet av en prosjektkontingent som medlemmene vil ha anledning
til å reservere seg mot.
Generalforsamlingen vedtok videre en omlegging av stemmeantall pr medlem, som etter
dette vil gi en differensiering mellom en og tre stemmer pr medlem, basert på innbetalt
kontingent. Denne fordelingen vil bli benyttet på Generalforsamlingen i 2018.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Kjell Øyvind Pedersen, IVAR, styreleder
Berit E. Pettersen, Reno-Vest IKS, nestleder
Erik Osmundsen, Norsk Gjenvinning Norge AS
Toril P. Borvik, Renovasjonsetaten, Oslo kommune
Andreas Gillund, VESAR
Trond Vidar Sørensen, Franzefoss Gjenvinning AS
Knut Eirik Ballestad, Trondheim Renholdsverk AS
Vara: Øystein Solevåg, Ålesundregionens Interkommunale Miljøselskap IKS
Vara: Bente Daazenko, BIR Privat
Vara: Elisabeth Helle, Avfall Sør Husholdning AS

Sekretariat
Avfall Norges sekretariat hadde i 2017 13 ansatte, fordelt på 12,6 årsverk. Det har vært en
vikar i forbindelse med svangerskapspermisjon. i tillegg har det over året vært to innleide
prosjektledere på deltid.

Generalforsamlingen vedtok årsregnskap, budsjett og foretok valg av foreningens tillitsverv.
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Organisasjon
Generalforsamling

Organisasjonskart 2017

Styret
Styreleder Kjell Øyvind Pedersen

Administrerende direktør
Nancy Strand

Kommunikasjon

Fagavdeling

Administrasjon

Torbjørn Sølsnæs
Kommunikasjonssjef

Henrik Lystad
Fagsjef/Ass. direktør

Henrik Nesheim
Administrasjonssjef

Silje
Rosenlund

Kine
Martiniussen

Roy Ulvang

Kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjonsrådgiver

Energigjenvinning
Kommunalt ansvar

Fagrådgiver

Prosjektleder
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Fagrådgiver
Deponi / Farlig avfall

Bjørn Erik Rui
Sara Wilsgård

Malin Granlund
Hans-Martin
Rønning (vikar)

Fagrådgiver
(deltid)
Anskaffelser

Håkon Bratland

Jens Måge

Fagrådgiver

Fagrådgiver

Avfallsressurser

Biologisk behandling

Fanny Pindsle
Organisasjonssekretær

Karin
Halvorsen
Kurssekretær

Navet i sirkulærøkonomien
Styret i Avfall Norge vedtok høsten 2017 ny strategi
for organisasjonen. I perioden 2018 - 2022 skal Avfall
Norge jobbe for at avfalls- og gjenvinningsbransjen
tar posisjonen som navet i sirkulærøkonomien.
Strategien ble vedtatt og fremlagt i forbindelse med
Høstmøtet i Molde i begynnelsen av november. I forkant
av dette hadde ulike utkast til strategiske prioriteringer blitt
diskutert på medlemsmøter rundt om i hele landet, og det
var blitt gjennomført en skriftlig høring av et førsteutkast
som siden ble justert.
Avfall Norge skal de kommende årene jobbe målrettet
overfor eksisterende medlemmer, potensielle medlemmer
og samfunnet rundt for at avfallsressursenes verdi og
betydning skal få større oppmerksomhet i debatten om
sirkulærøkonomi. Gjennom dette skal vi sikre gode,
generelle rammevilkår for sirkulærøkonomien, og dermed
sørge for at Norge tar skrittet over i en mer ressurseffektiv
økonomisk retning.
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Avfall Norges kontingentstruktur
■

■

■
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Grunnkontingent. Gjelder alle medlemmer, og
beregnes fra selskapets samlede kostnader.
Trappetrinnmodell fra et nivå på 5.000 kroner til et
tak på hhv. 225.000 kroner for hovedmedlemmer
og SUM for assosierte medlemmer. Kontingentnivå
vedtas av generalforsamlingen.
Prosjektkontingent. Gjelder kun
hovedmedlemmer og erstatter tidligere
FoU-kontingent og kampanjekontingent.
Hovedmedlemmer som betaler prosjektkontingent
har ekstra innflytelse på prosjektprioritering.
Kontingentnivåer vedtas av styret.
Prosjektstøtte. Støtte til enkeltprosjekter i regi av
Avfall Norge, som alle medlemmer kan delta i og
hvor det også er åpent for ikke-medlemmer å
delta.

Ny kontingentmodell
Generalforsamlingen vedtok i 2017 ny
kontingentstruktur for Avfall Norge.
Under samlingsvedtaket i 2015 ble etablering av ny
kontingentstruktur utsatt ett år. Hensikten var å gjennomgå
hvordan strukturen i best mulig grad kunne berenges for alle
typer selskaper, gi et rimelig kontingentnivå og samtidig sikre
finansiering av virksomheten i Avfall Norge.
Nivåene som ble vedtatt i 2016 møtte siden sterk motstand, da
den daværende modellen ga store utslag for mange
medlemmers samlede kontingent. Styret besluttet derfor å
jobbe videre med kontingenmodellen.
Modellen som ble valgt var en hvor medlemskontingenten har
to komponenter. Alle medlemmer skal betale grunnkontingent
etter kostnadsnivå (ulike trappetrinnsmodeller for
hovedmelemmer og assosierte medlemmer. I tillegg opprettes
en prosjektkontingent for hovedmedlemmer, basert på
kostnader. Medlemskontingenten skal finansiere drift og
prioriterte satsninger. Utover dette kan alle - også
ikke-medlemmer - bidra med prosjektstøtte til enkeltprosjekter.

Arrangementer

En stor del av Avfall Norges medlemstilbud er å
arrangere kurs, seminarer, driftsfora og
workshops. I 2017 ble det gjennomført 10 kurs, 13
seminarer, samt et utvalg workshops og driftsfora.
Deltakerantallet er på nivå med tidligere år.

Deltagelse 2017
Kurs

201

Seminarer

762

Totalt

1040

Videregående kurs i farlig avfall ble for første gang arrangert i 2017. Kurset ble fulltegnet på kort tid. I tillegg ble det arrangert et eksklusivt Brussel-seminar, hvor
hovedvekt ble lagt på EUs sirkulærøkonomi-pakker og energigjenvinningens rolle. Begge arrangementene vil inngå i Avfall Norges portefølje i årene som kommer.
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Avfallskonferansen 2017 – Sirkulær fremtid
Avfallskonferansen 2017 ble gjennomført i
Kristiansand. Det lokale vertskapet var Avfall
Sør, Agder renovasjon og Returkraft i
samarbeid med Høst verdien i Avfall, Libir,
Gitmark og Norsk Gjenvinning.
Konferansen hadde 914 betalende deltakere.
Dette 114 flere enn i 2016, da konferansen ble
arrangert i Skarphallen i Tromsø.

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, under utstillingsåpningen 13. juni.

Evalueringen viste at 89 prosent av deltakerne
var fornøyde eller svært fornøyde med
arrangementet, mot 78 prosent året før. En
årsaken til oppgangen kan være programmet
som fikk spesielt gode tilbakemeldinger.
I 2017 var det relativ likeverdig deltakelse fra
offentlige og private selskap. I 2016, hvor det var
en overvekt av offentlige selskap.
70 pst av deltakerne i 2017 var medlemmer av
Avfall Norge. 20 selskap sendte ønske om
medlemskap etter konferansen.
Nettverksbygging oppgis som hovedårsaken til å
delta (68 prosent). Dette viser betydningen av
konferansen som en møteplass, men også
potensiale for å få med flere private deltagere,
samt utvide og få med flere deltakere utenfor
bransjen. «Interessante tema i programmet» ble
oppgitt av 45 prosent som årsak til deltagelse.
Dette er økning for første gang siden 2012.
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Administrerende direktør Nancy Strand og konferansier Francois Sibbald under åpning i plenum 14. juni.

Rundt 80 utstillere var tilstede i Kristiansand,
samme nivå som Tromsø 2016. Flere oppga at
Kristiansand er litt vanskelig å reise til. Mange av
utstillerne har tidligere uttrykt ønske om mer tid til
å møte deltakerne. Derfor var konseptet for
utstillingsåpning endret i Kristiansand. Utstillere
ser på konferansen som en viktig arena for
profilering. 63 prosent av utstillerne var fornøyde
eller svært fornøyde med besøk på standen.
Dette er nedgang på 11 prosentpoeng siden
2016. Det er derfor gjort tiltak for å øke nivået
igjen i 2018, med rebusløp, konkurranser, åpning
og vorspiel. I tillegg er blir de fleste vandringene
en hel time og ikke 30 minutter som tidligere.
Fra og med 2018 endres navnet på konferansen
til Avfall Norges årskonferanse. Samtidig skal
konferansen veksle mellom arrangørstedene
Oslo, Trondheim og Stavanger.

Avfallskonferansen 2017 – Sirkulær fremtid
Prisvinnere 2017
Innovasjonsprisen
Oslo kommune
Renovasjonsetaten
Gründerprisen
Too good to go
Utstillerprisen
Frevar
Topp stemning foran scenen da CC Cowboys hadde
konsert etter festmiddagen.
Finans Norges direktør Idar Kreutzer fortalte om Grønn
konkurransekraft.

Miljødirektør Ellen Hambro under Rikets tilstand på
Avfallskonferansen.

Minglemiddagen etter utstillingsåpningen fant sted i
Kaptein Sabeltanns rike i Dyreparken.
Oslo kommune Renovasjonsetaten vant Innovasjonsprisen på Avfallskonferansen.
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I 2017 ble det besluttet å endre navn fra Avfallskonferansen til Avfall
Norges årskonferanse. Hvert år vil konferansen ha et konkret tema som
vil prege hele programmet. Fra og med 2018 vil årskonferansen
arrangeres i Oslo, Stavanger og Trondheim.

Fagområder
Biologisk behandling

Deponi

Faggruppen for biologisk behandling er en pådriver for at Norge skal utnytte
ressursene i organisk avfall på best mulig måte. Biologisk behandling bidrar til
reduserte klimagassutslipp og verdiskaping gjennom gjenvinning av næringsstoffer,
organisk materiale og energi fra matavfall og annet organisk avfall.

Deponienes rolle er å forsvarlig håndtere det avfallet som ikke kan brukes på nytt
eller energigjenvinnes. Deponier har et strengt regelverk å forholde seg til for å sikre
at avfallet verken blir et miljøproblem eller skader natur og mennesker.

Viktige saker i 2017
■
Bedre utnyttelse av fosfor.
■
Kompostering og videreføring av Kompostportalen.
■
Biogassstrategien, bioøkonomistrategien – den sirkulære økonomien.
■
Krav til økt materialgjenvinning.
■
Bærekraftskriterier og klimautslipp for norskprodusert biogass.
Rapporter publisert i 2017
■
«Kvalitet på substrat til biogassanlegg.» Oppdragstager: Mepex Consult AS. 15.
august 2017.
■
«Bærekraftkriterier og klimagassreduksjoner for norskprodusert biogass –
kunnskapsgrunnlag og anbefalinger til innkjøpere.» Oppdragstager: Carbon
Limits AS. 29. august 2017.
Internasjonalt samarbeid
I 2016 var Avfall Norge medarrangør i den første Nordisk fosforkonferansen i Malmø, og
etablerte et Nordisk fosfornettverk etter dette. Faggruppen deltar også i arbeidsgrupper i
ECN (European Composting Network), hvor Avfall Norges fagsjef Henrik Lystad er
styreleder.
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Medlemmer i faggruppen
Tore Fløan (leder, Ecopro AS), Gro Staveland (nestleder, HIM) Kari Anne Sølvernes (Oslo
kommune Energigjenvinningsetaten), Tommy Nesbakk (GLØR), Raymond Jørgensen
(Frevar), Oddvar Tornes (IVAR), Ivar Sørby (Greve Biogass), Ketil Stokknes (Lindum), Per
Ivar Aarrestad (vara, IVAR), Espen Govasmark (vara, Oslo kommune
Energigjenvinningsetaten). Sekretær for faggruppen: Jens Måge, Avfall Norge.

Problemstillinger rundt deponering av avfall, håndtering av forurensede masser og
oppgaver knyttet til drift, avslutning og etterdrift av deponier engasjerer denne faggruppen.
Viktige saker i 2017
■
Kurset «Drift av deponi» ble revidert og gjennomført.
■
Kurset «Mottakskontroll og basiskarakterisering av avfall til deponi» ble utviklet
og gjennomført.
■
Følge opp regelverk i forbindelse med deponering av alunskifter.
■
Følge opp status på Langøya og den nasjonale kapasiteten for deponering av
farlig avfall (farlig avfallsdeponi).
Prioriterte saker i 2018
■
Utvikle kurs i hvordan ta sigevannsprøver fra deponi.
■
Prosjet 2018: «Metode for enklere fastsettelse av FA-grenser for utvalgte
avfallsfraksjoner.»
■
Gjennomføre og evaluere kurs som ligger under «Deponiskolen,» med hensikt på
forbedring til 2019.
Medlemmer i faggruppen
Astrid Drake (Franzefoss), Glenn Vidar Karlsen (ROAF), Gunnar Bråten (IHM), Halvor
Røsbak Feragen (Oslo kommune Renovasjonsetaten), Harald Berge (ROAF), Hilmar
Sævarsson (Lindum), Randi Warland Kortegaard (Norsk Gjenvinning m3 AS), Una Lund
(Sirkula IKS). Sekretær: Marin Granlund/Hans-Martin Rønning, Avfall Norge.

Fagområder
Energigjenvinning

Farlig avfall

Energigjenvinning av avfall som ikke kan ombrukes eller materialgjenvinnes bidrar til
fornybar energiproduksjon, og reduserer klimautslipp fra deponering og fossil
varme- og strømproduksjon. Energigjenvinning sikrer destruksjon av miljøgifter og
understøtter høy kvalitet på materialgjenvinningen.

Stadig flere avfallstyper har de siste årene blitt definert som farlig avfall, og denne
utviklingen ser ut til å fortsette. Det er viktig at produkter med miljøgifter ikke havner
i naturen eller i avfallsstrømmer som skal til material- eller energigjenvinning.

Viktige saker i 2017
■
Rammevilkårsarbeid – innspill til Meld. St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs og
Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi 2030.
■
Innspill til revidering av BREF for avfallsforbrenning.
■
Seminar om energigjenvinning.
■
Nordisk møte om energigjenvinning.

Faggruppen jobber med farlig avfall og miljøgifter, med særlig fokus på å få miljøgifter ut av
kretsløpet. Gruppen bidrar til erfaringsutveksling for å kontinuerlig forbedre mottak og
behandling av farlig avfall.

Viktige saker i 2017
■
Første gjennomføring av nytt «Videregående kurs i farlig avfall.» Gjennomført to
ganger, begge ganger fulltegnet på kort tid.
■
Etablere nytt grunnkurs i farlig avfall, første gang gjennomført i 2018.

Energigjenvinningsseminaret samlet rundt 70 deltagere, myndigheter, konsulenter og
representanter fra anleggene i Oslo. Oslo kommune Energigjenvinningsetaten var vertskap.

Prioriterte saker i 2018
I 2018 skal det arbeides med å tydeliggjøre energigjenvinningens rolle innenfor
sirkulærøkonomien. Innspill til og utfall av regjeringens arbeid med eventuell
forbrenningsavgift eller innlemmelse i EUs kvotehandelssystem for avfallsforbrenning med
energigjenvinning vil følges opp tett.

Medlemmer i faggruppen
Fredrik Hellstrøm (leder, Frevar), Odd Terje Døvik (Returkraft), Matthias Franke (Oslo
kommune Energigjenvinningsetaten), Marit Storvik (Eidsiva), Frode Schjolden (SAE), Cato
Kjølstad (Fortum Varme), Johnny Pedersen (Østfold Energi), Irene Vik (Tafjord Varme), Egil
Evensen (Statkraft Varme), Ingrid Hitland (BIR)., Rune Dyrdal (Forus energigjenvinning),
Thor-Helge Sørensen (Senja Avfall), Trond Carlsen (Borregaard).

Prioriterte saker i 2018
■
Digitalt klassifiseringsverktøy for farlig avfall.
■
Mottak og håndtering av bygg- og anleggsavfall som inneholder miljøgifter.
■
Synliggjøre behov for teknologiutvikling som kan utnytte materialer i produkter
med miljøgifter, uten at disse videreføres i kretsløpet.
■
Gjennomføre nye kurs.

Medlemmer i faggruppen
Bjørn E. Berg (leder, GLT Avfall IKS), Bjørn Tore Navjord (Iris Produksjon), Henrik Øvrom
(ROAF), Kari Lagmandsveen (Sirkula IKS), Marianne Wiker Stensland (Oslo kommune
Renovasjonsetaten), Mona Trehjørningen (Bærum kommune), Renate Heder (Norsk
Gjenvinning), Ståle Tonheim (BIR), Stein Johnsrud (TRV), Tore Fjellstad (IØR).
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Fagområder
Gjenvinning

Kommunalt ansvar

Gjenvinning, eller mer presist; materialgjenvinning, er å benytte ressursene i avfall til
produksjon av nye råvarer og produkter.

Håndtering av avfall er regulert av et omfattende regelverk. Tidligere har kommunene
og de interkommunale avfallsselskapene først og fremst forholdt seg til
miljøregelverket, primært forurensingsloven. I dag har også andre regelverk fått
større betydning, eksempelvis for organisering og selskapsstruktur, offentlige
innkjøp og skatteregler.

Faggruppen for avfallsressurser jobber med alt som kan øke materialgjenvinningen av
avfall. Opprettholdelse av kvaliteten på avfall er et satsningsområde. Faggruppen har
jobbet mye med produsentansvar for EE avfall og emballasje og fulgt utviklingen nøye.

Viktige saker i 2017
■
Prosjekt knyttet til treavfall og avfallsstatistikk
■
Veiledning for KOSTRA rapportering av avfallsstatistikk

Prioriterte saker i 2018
■
Jobber med verdikjeder for kildesortert materiale og optimering av slike verdi
kjerner.
■
Videre arbeid med muligheter for å benytte av treavfall.
■
Prosjekt med workshop for avfallsstatistikk.
■
Oppfølging av EUs sirkulær økonomi og viktigheten av dette for avfallsbransjen.

Medlemmer i faggruppen
Ellen Halaas (leder, Oslo kommune Renovasjonsetaten), Barbro Relling (Innherred
Renovasjon), Jacob Smith (Syklus glass), Mette Gilhuus Johansen (RFD), Øivind Breivik
(ROAF), Tord Tjeldflaat (IVAR). Christian Lie (HIAS), Terje Skovly. Sekretær for
faggruppen: Håkon Bratland, Avfall Norge.
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Faggruppen jobber med hvordan kommunen kan best mulig kan løse praktiske og juridiske
spørsmål rundt kommunens lovpålagte oppgaver innen renovasjon, forsøpling og tilsyn, og
er forbeholdt Avfall Norges kommunale medlemmer.
Viktige saker i 2017
■
Samtykke for innsamling av husholdningsavfall.
■
Veileder for offentlig-offentlig samarbeid.
■
Innspill til forslag om kommunalt ansvar for små fritidsbåter.

Prioriterte saker i 2018
■
Nasjonal norm for «nedgravde renovasjonssystemer.»
■
Grensesnittet mellom materialselskapenes og kommunenes ansvar.

Medlemmer i faggruppen
Toralf Igesund (leder, BIR), Ellen Halaas (Oslo kommune Renovasjonsetaten), Tor Morten
Mandt (Indre Østfold Renovasjon), Elisabeth Helle (Avfall Sør), Andreas Stellander (HRS).
Sekretær for faggruppen: Roy Ulvang, Avfall Norge.

Fagområder
Kommunikasjon

Anskaffelser

Avfall Norge jobber for skape oppmerksomhet rundt avfalls- og
gjenvinningsbransjen. Dette skjer gjennom egne nettsider, sosiale medier, i nyhetsog debattartikler i aviser og gjennom annen deltagelse i samfunnsdebatten.

Anskaffelser har en viktig rolle i å utvikle rollen avfalls- og gjenvinningsbransjen i
Norge. Kommunenes ansvar for innsamling og behandling av husholdningsavfallet
innebærer et stort potensielt marked, og kan drive teknologisk utvikling og
miljøtjenester og etterspørsel etter resirkulerte råvarer.

Kommunikasjonsfaggruppen jobber med kommunikasjonsfaglige og omdømmerelaterte
spørsmål for hele avfalls- og gjenvinningsbransjen, og er en arena for idéutveksling og
erfaringsdeling, med mål om å formidle innovasjon og nytenkning fra bransjen.
Viktige saker i 2017
■
Ny visuell identitet for Avfall Norge.
■
Nye nettsider.
■
Kommunikasjonskampanje knyttet til rammevilkår, i forbindelse med
Stortingsvalget 2017.
■
Strategi og organisering 2018 - 2022.
Prioriterte saker i 2018
■
Standardisering av farge- og symbolbruk i avfalls- og gjenvinningsbransjen.
■
Strandryddeuken - «Planet plast.»

Faggruppen for anskaffelser jobber for å få frem beste praksis for anskaffelser i bransjen,
og skape møteplasser for leverandører, rådgivere og oppdragsgivere.

Viktigste saker i 2017
■
Nettverk for anskaffelser ble gjort om til faggruppe
■
Veileder for bruk av ikke-økonomiske kriterier ferdigstilt
■
Igangsettelse av prosjekt “Bedre anskaffelser” med egen prosjektleder

Prioriterte saker i 2018
■
Samarbeid med Difi om kriteriesett for avfallsinnsamling
■
Igangsettelse av prosjekt “Standardisering av kontrakter og kontraksoppfølging”
■
Bruk av resirkulerte råvarer i offentlige anskaffelser

Medlemmer i faggruppen
Ingeborg Ukkelberg (leder, ÅRIM), Sven Moe Bjørnson (nestleder, Asker kommune), Bim
Kase (Norsk Gjenvinning), Tone P. Olden (Trondheim Renholdsverk), Kjersti Kristoffersen
(Oslo kommune Renovasjonsetaten), Gunnhild Solberg (Syklus glass), Heidi Bjørkehaugen
Nilsen (Returkraft), Eva Skjold (BIR).

Medlemmer i faggruppen
Anne Berit Steinseth (leder, RiG), Erlend Kleiveland (NGIR), Gjert Anders Glesne (Asker
kommune), Iren Bratlie (ROAF), Preben Godø (Innherred Renovasjon), Nina Henriksen
(FolloRen), Astrid Ehrlinger Sørsdal (RfD)

Sekretær for faggruppen: Silje Rosenlund, Avfall Norge.

Sekretær for faggruppen: Bjørn Erik Rui, Avfall Norge
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Fagområder
REdu

Avfallsforsk

REdu er vårt tilbud til studenter, og kobler kloke hoder med bedrifter som er
interessert i forskning, innovasjon og ny kunnskap.

Nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling.

Målet med REdu er å få de kloke hodene inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen, gjennom å
styrke fagtilbud i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning
og synliggjøre muligheter i en fremtidsrettet bransje. REdu startet opp i 2016 og varer til
2020.

Nettverket ble etablert i 2009 med støtte fra Norges Forskningsråd (BIA-programmet) og
hadde fra start 19 medlemmer. I dag teller nettverket 37 medlemmer.
Avfallsforsk skal arbeide for å fremme forskning og utvikling innen avfallsområdet,
herunder:

REdu er et spleiselagsprosjekt som kom i gang med garantier fra 7 storbyer (Tromsø,
Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo og Drammen). Siden er det blitt med 8
flere selskaper og til sammen er 15 selskaper med nå. Det er opprettet én 20 prosent
professorstilling (prof.II) på NTNU og NMBU i tillegg til 60 prosent koordinatorrolle i Avfall
Norges sekretariat.

■

REdu bidrar som samarbeidspartner i flere arrangement som Klimadagen i Trondheim,
karrieredager, næringslivsdager og workshops hvor bransjen får mye oppmerksomhet og
interesse. Studenter blir også invitert til bransjens møteplasser som seminarer, Høstmøtet
og Avfall Norges Årskonferanse. Dette, inkludert mye arbeid rundt synlighet og
markedsføring i digitale kanaler, resulterte i at både NTNU og NMBU har fått en økning i
søknader til avfallsfagene på over 500 prosent (fra 2016 til 2017). Dette holder seg stabilt i
2018.

■

Det er nødvendig med større oppslutning og finansiering fra bransjen til å videreføre og
styrke prosjektet frem mot 2020 samt i et REdu-II fra 2021.
En av hovedsatsingene til REdu i 2017 var etablering av et program for Summer
internships. I 2017 fikk vi 65 søkere og 21 studenter fikk sommerjobb i bransjen gjennom
Internship-programmet. 6 av disse i kombinasjon med masteroppgave.

■
■

■

Være drivkraft og kontaktpunkt for medlemmene overfor Forskningsrådet og
finansieringskilder
Tilrettelegge for forskningsprosjekter av felles interesse for aktørene i avfalls- og
gjenvinningsbransjen
Være en drivkraft i formidling av trender og forskningsresultater innen avfall og
gjenvinning
Fungere som sparringpartner om finansieringskilder for medlemmenes arbeid
innen FoU
Formidling og kommunikasjon av FoU prosjekter

Avfallsforsk har medlemmer fra både privat og offentlig sektor, avfallsvirksomheter, FoUinstitusjoner (universiteter, høgskoler og forskningsinstitutt) og konsulentselskap.
Avfallsforsk er åpent for alle type selskap og organisasjoner som har interesse for
avfallsrelatert forskning.
I 2017 ble det etablert nye hjemmesider for Avfallsforsk, som inkluderer mulighet for å
presentere FoU-prosjekter for medlemmer og andre. Facebookgruppen som tidligere var
lukket er gjort åpen for alle og kan nå benyttes til å presentere prosjekter, få med deltakere
i nye prosjekter og bygge nettverket videre.
Sekretær for Avfallsforsk: Jens Måge, Avfall Norge

Prosjektleder for REdu: Jens Måge, Avfall Norge
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Rapporter og veiledere publisert 2017
Fagrapportene er en viktig del av Avfall Norges faglige arbeid, og kan leses og lastes ned fra våre nettsider: www.afallnorge.no
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Rapport nr.

Tittel

Konsulent

01-2017

Bransjenorm og tredjeparts godkjenning av biogjødsel og kompost

Multiconsult og Norges Vel

02-2017

Bransjenorm for nedgravde løsninger

COWI AS

03-2017

Materialstrømanalyse treavfall

Hjellnes Consult AS

04-2017

Valg av renseløsning på deponi

Bjørn E. Berg AS

05-2017

Bruk av ikke-økonomiske kriterier ved anbud

Meplex Consult AS

06-2017

Veileder i offentlig-offentlig samarbeid: Fra Stadreinigung Hamburg til FOA § 3-3

Deloitte

07-2017

Biobransel som oppstartsbrensel i avfallsenergianlegg

Norsk Energi

08-2017

Ombruk av elektrisk og elektronisk avfall

COWI AS

09-2017

Kvalitet på substrat til biogassanlegg

Meplex Consult AS

10-2017

EU ETS og avfallsforbrenning

Carbon Limits AS

11-2017

Bærekraft og klimagassreduksjoner for norskprodusert biogass

Carbon Limits AS

Interessepolitikk
■
■
■

Statsbudsjett 2018 lanseres
Høringer i finanskomiteen og
energi- og miljøkomiteen
Regjeringsforhandlinger

■
■
■

Innspill statsbudsjett 2018.
Innspill partiprogram.
Innspill avfallsmelding.

Januar

2017 var et viktig år for sirkulærøkonomien. EU var i sluttfasen i sitt
arbeid med avfallsdirektiv og de såkalte sirkulærøkonomipakkene.
Stortingsvalg og mulig regjeringsskifte skapte stort handlingsrom for
Avfall Norge til å synliggjøre bransjens interesser. Og for første gang
siden 1990-tallet ble det fremmet en stortingsmelding om avfallspolitikk
- denne gang med tillegget «[...] og sirkulærøkonomi».
Gjennom Avfall Norge fremmet avfalls- og gjenvinningsbransjen seks nye
policydokumenter, som setter rammen for Avfall Norges posisjon i
samfunnsdebatten og det interessepolitiske arbeidet. I tillegg behandlet styret
løpende, politiske saker, for å sikre forankring rundt hvilke innspill Avfall
Norge skal gi i ulike prosesser, der hvor policydokumentene ikke dekker
dette.

Oktober

April

I forbindelse med stortingsvalget hadde Avfall Norge møter eller sendte
skriftlige innspill til alle partienes programprosesser. Dette ble fulgt opp
gjennom tilsvarende innspill til kommende regjeringsforhandlinger til de
partiene som skulle forhandle om regjeringsplattform. Jeløya-plattformen,
som ble presentert like over nyttår 2018, gir avfalls- og gjenvinningsbransjen
stort gjennomslag.
Høsten 2017 besluttet styret at det interessepolitiske arbeidet i Avfall Norge
skal prioriteres rundt tre hovedgrep:
■
■

Juli
■
■
■

Arendalsuka
Stortingsvalget
Regjeringsforhandlinger

■
■
■

Revidert nasjonalbudsjett
«Avfall som ressurs» lanseres
«Klimastrategi 2030» lanseres

■

Offentlige krav og reguleringer – f.eks. krav til sortering.
Økonomiske incentiver – avgiftspolitikk som fremmer etterspørsel
etter resirkulerte råvarer og produkter.
Offentlig sektors rolle som innkjøper – bidra til å skape modne
markeder for resirkulerte råvarer der dette i dag ikke finnes.
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Økonomi
Styrets årsberetning 2017

Organisasjonens økonomi har også i 2017 vært positiv, og
årsresultatet endte på kr 281.445. Det er god kontroll på
organisasjonens økonomi, og resultatene over de siste årene viser
at stram prosjektstyring gir bedre økonomisk oversikt og finansiell
forutsigbarhet. Organisasjonens likviditet er også tilfredsstillende.
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Økonomi
Resultatregnskap 2017
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Organisasjonens økonomi har også i 2017 vært positiv, og
årsresultatet endte på kr 281.445. Det er god kontroll på
organisasjonens økonomi, og resultatene over de siste årene viser
at stram prosjektstyring gir bedre økonomisk oversikt og finansiell
forutsigbarhet. Organisasjonens likviditet er også tilfredsstillende.

Økonomi
Balanse2017

Organisasjonens økonomi har også i 2017 vært positiv, og
årsresultatet endte på kr 281.445. Det er god kontroll på
organisasjonens økonomi, og resultatene over de siste årene viser
at stram prosjektstyring gir bedre økonomisk oversikt og finansiell
forutsigbarhet. Organisasjonens likviditet er også tilfredsstillende.
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Økonomi
Noter
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Organisasjonens økonomi har også i 2017 vært positiv, og
årsresultatet endte på kr 281.445. Det er god kontroll på
organisasjonens økonomi, og resultatene over de siste årene viser
at stram prosjektstyring gir bedre økonomisk oversikt og finansiell
forutsigbarhet. Organisasjonens likviditet er også tilfredsstillende.

Økonomi
Revisjonsberetning 2017

Organisasjonens økonomi har også i 2017 vært positiv, og
årsresultatet endte på kr 281.445. Det er god kontroll på
organisasjonens økonomi, og resultatene over de siste årene viser
at stram prosjektstyring gir bedre økonomisk oversikt og finansiell
forutsigbarhet. Organisasjonens likviditet er også tilfredsstillende.
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Øvre Vollgate 6
0158 Oslo
www.avfallnorge.no
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