
Avfall Norges arbeid 
med prosjekter

Forslag satsningsområder 2018
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I medlemsundersøkelsen kom det tydelig frem at medlemmene setter pris på Avfall Norges arbeid 
med kompetanseutvikling gjennom prosjekter, kurs og seminarer. Kunnskapsdeling, faglige 
innspill og prosjekter var også på topp av områdene dere ønsker å bidra med inn til Avfall Norge. 
Det er veldig positive innspill og er noe vi vektlegger i våre prioriteringer videre.

Samtidig er vi avhengig av våre medlemmers bidrag for å følge opp viktige satsningsområder for 
bransjen og skape resultater. Her er spesielt prosjektene viktige.

I 2018 vil Avfall Norge fortsette arbeidet med noen viktige satsningsområder; REdu, Avfall Norges 
Årskonferanse og arbeid med å forbedre rammevilkår. Nye hovedsatsningsområder for 2018 vil 
besluttes etter innspill fra dere denne høsten. 

I dette dokumentet ser dere første forslag til hovedområder som baserer seg på innspill fra 
medlemsundersøkelsen og behovene vi ser i bransjen fremover. Disse forslagene 
presenteres også i medlemsmøtene som pågår for tiden.



1. Navet i sirkulærøkonomien
Dette er en videreføring av arbeidet med sirkulærøkonomien 
som startet med Veikart for en sirkulær økonomi i 2016. 

Vi har en forståelse for sirkulærøkonomien i bransjen, men 
det er et behov for å definere bransjens rolle som navet i 
sirkulærøkonomien. Bransjen har et felles ansvar for å fylle 
og kommunisere avfallets rolle som ressurs i hele 
verdikjeden, og synliggjøre potensialet for verdiskapning.
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2 . Bransjeløftet
Bransjeløftet er et prosjektområde som skal ta tak i vår egen 
bransje og få denne til å fungere mer optimalt og være en attraktiv 
samarbeidspartner.
Vi må feie for egen dør og sikre at vi følger felles spilleregler 
(compliance). Vi må sørge for at resirkulerte råvarer har riktig og 
forutsigbar kvalitet, og at produsentansvaret fungerer. Vi må jobbe 
mer for med anskaffelser og for at leverandører bidrar til å utvikle 
bransjen, hvor arbeidsvilkår og HMS er ivaretatt.

Forslag til satsningsområde



3. Digitalisering
Medlemsundersøkelsen viste at det er ønskelig å øke 
kompetanse innen digitalisering på tvers i bransjen innen 
blant annet Big Data, IoT, Robotics etc

For å få til dette må det blant annet utarbeides en 
helhetlig digitaliseringsstrategi for bransjen. 

Det må etableres møteplasser for å dele informasjon om 
beste praksis, konkrete verktøy og forretningsmodeller.
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4. Bransjeanalysen
Bransjen ønsker en samlet oversikt over statistikk og 
fakta. Derfor startet vi arbeidet med bransjeanalysen.

Bransjeanalysen har nå sitt andre eksemplar ute, og ble 
presentert på Arendalsuka i august. I følge deres svar i 
medlemsundersøkelsen er det ønske og behov for mer 
felles fakta og statistikk i bransjen, og dette er noe vi 
prioriterer og vil utvikle videre.
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Marin forsøpling har blitt noe alle snakker om og noe alle ønsker å 
gjøre noe med. Dermed blir det et økt behov for arbeid med tydelige 
rammevilkår og økt interessepolitisk arbeid. 

Det er behov for et policydokument samt informasjon til medlemmene 
om regelverk, refusjonsordning og beste praksis. Arbeid med en 
marin renovasjonsløsning inngår i dette.

5. Marin forsøpling

Forslag til satsningsområde



Avfall Norges arbeid med 
prosjekter de siste 2 
årene
De to siste årene har vi jobbet systematisk med viktige prosjekter og tiltak 
for å styrke og samle bransjen. Det har også skapt resultater. Her er et 
utvalg fra vår portefølje.



Kompetanseutvikling
REdu - bransjens kompetanseløft

REdu er et eksempel på et av våre strategiske satsninger 
som i stor grad har oppnådd gode resultater og har 
bidratt til å skape stor interesse for bransjen blant 
studenter. Dette er basert på god gjennomføring og 
fasilitering av Avfall Norge, et godt samarbeid med 
universitetene. Likevel er det samarbeidet med flere av 
våre medlemmer som gjør prosjektet mulig. Slike 
samarbeidsprosjekter er viktige for å få til en vellykket 
utvikling i bransjen.



Arbeid med rammevilkår

Arbeidet med å forbedre rammevilkår for bransjen har 
også vist resultater, med etableringen av en returordning 
med vrakpant for fritidsbåter.

Videre har vi gitt innspill til de politiske partienes 
programmer, hvor de fleste har med viktige punkter for 
sirkulærøkonomien.

I 2018 vil dette arbeidet videreføres, gjennom å peke på 
hvilke mekanismer som er med å utløse en bærekraftig 
sirkulærøkonomi, gjennom både reguleringer, 
avgiftspolitikk og offentlig sektors rolle som innkjøper.



Utvikling av møteplasser
Å utvikle møteplassene er heller ikke uavhengig av våre 
medlemmer. Vi skal være navet i sirkulærøkonomien. Da 
må vi utvikle sentrale møteplasser. Her er noen 
eksempler

Avfall Norges Årskonferanse: Vi skal utvikle konferansen til å være den største 
årlige møteplassen og begivenheten for bransjen, og samtidig en samarbeidsarena for 
alle aktører som er viktige for sirkulærøkonomien.

Høstmøtet: Høstmøtet er møteplassen hvor ledere og beslutningstakere møtes for å 
diskutere bransjens utvikling og strategi.

Frokostmøter: Vi etablerer frokostmøter med aktuelle tema for bransje og andre 
aktører.

Seminarer og driftsforum: Det er viktig å etablere møteplasser for tema som 
bransjen er opptatt av og som oppfordrer til samarbeid. Et eksempel er Rerep17. 
Bransjen har vist en økende interesse for Avfallsreduksjon og ombruk. Derfor 
arrangerer vi nå for første gang et seminar med dette temaet den 10. oktober i Oslo.



Fagprosjekter som gjennomføres i 2017

• Energigjenvinning: ETS
• Renseløsninger for deponi
• Materialstrømsanalyse for trevirke
• Materialgjenvinning av farlig avfall
• Bærekraftskriterier for biogass

 



Frem mot 2022 skal vi jobbe systematisk med slike 
prioriteringer, knyttet til strategien dere ser vedlagt og 
deres behov som medlemmer. 

Den nye kontingentmodellen viser tydelig prioritering av 
prosjekter som en viktig del av Avfall Norges arbeid for 
bransjen, hvor dere har mulighet til å bidra og påvirke i 
større grad.


