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Ved å stå sammen fremmer vi verdiskapning, 
kunnskap, innovasjon og investeringer i den 
grønne økonomiens viktigste industri. 

Avfall Norge en interesseorganisasjon 
for avfalls- og gjenvinningsbransjen, og 
en pådriver for en helhetlig og ambisiøs 
avfallspolitikk med tydelige mål.

Lær mer på www.avfallnorge.no 

Faglig utredningsarbeid, kurs og kompetanseutvikling 

Rekruttering og forskningssamarbeid 

Tilgang til Norges mest omfattende bransjenettverk 

Kommunikasjonsfaglig bistand

AVFALL NORGE TILBYR
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TENK RESSURSER

For en bærekraftig økonomi og sunt råvaremarked 

som inkluderer resirkulerte råvarer må Norge 

sette mål for ressurseffektivitet i produksjon og 

næringsliv. Dette kan for eksempel være krav 

til minimumsandel av resirkulerte råvarer i ny 

produksjon og rapportering på avfallshåndtering 

fra børsnoterte selskaper. 

ØK LEVETIDEN

Norge kan - slik som Sverige - innføre 

skattefradrag for reparasjon av forbruksvarer 

for å både sikre lenger levetid for blant annet 

elektroniske varer, møbler og klær. 

Dette vil også øke verdiskapning i reparasjons-

sektoren.

BEK JEMP FORSØPLING

Refusjonsordningen for marin forsøpling må 

utvides slik at den garantert kan dekke kostnader 

som påføres ved å samle inn og behandle marint 

avfall. 

På sikt bør en ordning også inkludere forsøpling 

på land. 

For de som likevel trenger en oppdatering er det kort sagt ideen om å 
benytte råvarer og ressurser så lenge det lar seg gjøre, for å hindre uttak av 
de begrensede ressursene jorda har til rådighet.

Nå gjenstår den mer utfordrende oppgaven: 

Avfalls- og gjenvinningsbransjen har utvilsomt en viktig rolle å spille dersom 
vi skal lykkes. Dette ansvaret tar vi på alvor. 

90 prosent av våre medlemmer sier at de mener bransjen er essensiell for en 
sirkulær økonomi. 

De siste årene har flere kommuner og interkommunale selskap opprettet 
gjenbruksboder slik at alt fra møbler til elektronikk kan finne nye hjem. 
Private og offentlige aktører velger å fylle biogass på renovasjonsbilene for 
å redusere utslipp fra innsamling, og mange tenker nytt om hvordan vi kan 
benytte oss av alt fra fiskeslam til knuste vinduer. 

Dette er noen få steg på veien, og lenger skal vi gå. Fremover vil samarbeid 
og gode rammevilkår være nøkkelen til suksess. 

Imidlertid ga ikke stortingsmeldingen som kom rett før sommeren mange 
svar på hvordan myndighetene vil bidra for å skape lønnsomme markeder for 
resirkulerte produkter og råvarer.

I 2017 har sirkulær økonomi blitt et kjent begrep, 
nedfelt i blant annet nasjonale strategier og 
EUs rammeverk.

VÆR AMBISIØSE

Vi må ha nasjonale mål for 
materialgjenvinning for husholdnings- og 
næringsavfall, som er minst like ambisiøse 
som de som settes av EU. 

Det bør innføres kildesortering av plast- 
og matavfall i alle husholdninger og i 
næringslivet.

Hvordan skal vi i praksis gå fra en 
lineær til en sirkulær verdikjede?

Våre anbefalinger

Derfor har vi med oss fem konkrete 
anbefalinger til de som inntar Stortinget til 
høsten. 

HA EN SIRKUL ÆR STR ATEGI

Norge bør ha sirkulær økonomi som utgangspunkt 

for grønn konkurransekraft. 

 

Vi skal fortsette å vise alt det gode arbeidet som skjer i bransjen, 
og synliggjøre de områdene hvor myndighetene kan spille en rolle som 
innkjøper, kravstiller og tilrettelegger.

Nancy Strand, 
administrerende direktør i Avfall Norge
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Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge består av 
innsamlere, kommunikatører, renovasjonsmedarbeidere, 
markedsanalytikere, operatører, ingeniører og mange flere. 

Felles for hele bransjen er innsatsen for å beholde 
verdifulle ressurser i omløp så lenge så mulig, samtidig 
som vi holder miljøgifter og annet helseskadelig avfall 
unna mennesker og natur. 

Det er over 7500 varierte jobber innenfor 
avfallshåndtering over hele landet, som omstter for mer 
enn 22 milliarder kroner. Disse tallene dekker derimot kun 
den markedsorienterte delen av sektoren. 

Tar man for den delen som driftes ved hjelp av reno-
vasjonsgebyret - består avfalls- og gjenvinningsbran-
sjen nærmere 11 700 mennesker som sørger for god 
renovasjon over hele landet.

BRANSJEN

Behandling og disponering

Innsamling
Materialgjenvinning

2,8

11,3 8,2

Total omsetning
22,3 milliarder kroner 

7 prosent vekst i 

omsetning fra 2014 til 2015

Omsetning etter aktivitet
i milliarder kroner 

Materialgjenvinning står for en stadig større del av 
omsetningen. I 2015 var den på 11,3 milliarder, en 
vekst på 14,1 prosent fra året før.

Fordeling av foretak mellom markedsrettet 
virksomhet (i SSBs strukturstatistikk) og øvrig 
kommunal forvaltning. 
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Innsamling av ikke-farlig avfall
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Behandling og disponering av ikke-farlig avfall

Behandling og disponering av farlig avfall

Demontering av vrakede gjenstander

Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning

Antall foretak

Markedsrettet

Kommunal 
forvaltning

Statistisk sentralbyrå (2015): Strukturstatistikk for 
vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet og 
Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene
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Avfalls- og gjenvinningsbransjen er arbeidsplassen 
til ufaglærte, faglærte og universitetsutdannede. 
Omtrent halvparten av stillingene på avfallnorge.no 
etterspurte høyere utdanning innen blant annet:  

Omsetning per ansatt
i milliarder kroner

Rekruttering

Naturforvaltning
Kommunikasjon

Limnologi

Elektronikk
Økonomi og

Energifag

Kjemiprosess
Mekanikk

Juss Pedagogikk

Logistikk

IT
ledelse

Samfunnsfag

IngeniørRealfagMiljø

Driftsteknikk

Prosjektingeniør: bygg og anleggAdministrasjon
Kjemi Biologi

Kommunalteknikk

Statsvitenskap

Tjenester til bergverk og utvinning

Avfallshåndtering

Arkitekter og tekniske konsulenter

IT-tjenester

Forskning og utviklingsarbeid

Overnattingsvirksomhet

0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,52,5 4,0

3.93

3.89

2.08

2.00

1.27

1.21

0.81
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting

Avfallsminimering, ressurseffektiv produksjon og 
økt gjenvinning kan gi mer enn 40 000 jobber, 
mer enn 2 prosent økning i BNP utover et normalt 
vekstscenario, og samtidig redusere nasjonale 
klimautslipp med 7 prosent.

Nye jobber i den 
sirkulære økonomien

SSB Strukturstatistikker (2015) Hovedtall for foretak, 
etter næring (SN2007) www.avfallnorge.no

Total verdiskapning i 2015:
6,9 milliarder kroner

40 000 fler i jobb

2 %
ØKNING I

BNP

7 %
NEDGANG I  
NASJONALE 

UTSLIPP

Club of Rome (2016)

Bransjens bedrifter ansetter også lærlinger innen blant 
annet Bygg og anleggsteknikk, Elektrofag og Teknikk 
og industriell produksjon (gjenvinningsfaget). 

Statistisk sentralbyrå (2015): Strukturstatistikk
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I dag er avfall i større grad en råvare i ny produksjon. Avfalls- og gjenvinningsbransjen befinner seg i en 
omstilling fra å primært hente og håndtere avfall, til å bli produsenter, distributører og selgere av resirkulerte 
råvarer, råstoff, drivstoff og brensel. 

Hver innbygger står for 433 kg husholdningsavfall og lignende. Mengden har økt med 60 prosent siden 
1995, men det positive er at det har holdt seg stabil de i de siste fire årene. Mengden sank faktisk et halvt 
prosentpoeng fra 2015 til 2016, selv om forbruksvolumet økte omtrent med 1,5 prosent i samme periode. 

Avfallsreduksjon er første steg til en sirkulær økonomi. Dernest ombruk, materialgjenvinning, 
energigjenvininng og til slutt deponering. For å møte kravene fra EUs sirkulærøkonomipakke må vi 
materialgjenvinne mer, og plast- og matavfall er naturlige steder å begynne. 

AVFALLSRESSURSENE

Hva med næringsavfall?
Næringslivet har ikke krav om å rapportere 
på avfallshåndtering, slik som det er pålagt 
kommunene for husholdningsavfall. Dette er 
grunnen til at det finnes lengre tidsserier og 
mer detaljerte tall for husholdningsavfall enn for 
næringsavfall. 

Vi vet likevel at mye av næringsavfallet egner seg 
minst like bra for materialgjenvinning. Mye avfall 
- for eksempel fra kontorbygg og kjøpesentre - 
ligner husholdningsavfall i sammensetning. Ofte 
er avfallsstrømmene mer homogene, som for 
eksempel matavfall fra restauranter. 

Matavfall
Det er fortsatt store mengder matavfall i restavfalle. Fordelene 
med å kildesortere dette er mange.

For det første er klimagevinsten av å kildesortere matavfall til 
produksjon av biogass og biogjødsel 800 kg CO2 - ekvivalenter 
per tonn med (tørt) matavfall. 

En annen gevinst som ikke er like åpenbar er at tørre 
avfallsstrømmer (uten matavfall) er lettere å ettersortere 
automatisk. Denne prosessen korrigerer for menneskelige feil, 
og kan sortere helt ned til ulike materialkvaliteter for videresalg. 

Utsortering av matavfall vil derfor også gagne materialgjenvin-
ningsgraden til de øvrige avfallstypene.  

Biologisk avfallsbehandling bidrar til lokal 
verdiskaping. En studie fra november 2016 for 
Østlandet viser at 1 GWh produsert biogass i snitt 
gir 2,0 millioner kroner i årlig verdiskaping og 
1,7 årsverk i direkte og indirekte sysselsetting - 
vesentlig mer enn for importert biodrivstoff.

Thema Consulting Group AS og Avfall Norge: «Verdiskaping fra 
produksjon av biogass på Østlandet» (2016)

Verdiskapning fra 
biogassproduksjon på 
østlandet

Potensialet i restavfall fra 
husholdninger

Mepex (2015), basert på plukkanalyser



7

Plast
Globalt har plastproduksjonen har økt med tjue ganger fra 1964 til 2014. I 2016 stod norske 
husholdninger for et forbruk på ca. 97 957 tonn plastemballasje, omtrent 18 kilo hvert år 
per innbygger. 

Plast brytes svært sakte ned i naturen og er en trussel for det marine miljøet. Det er det 
viktig at vi behandler denne råvarestrømmen med omhu slik at plast ikke havner på avveie. 

Plastproduksjon er basert på fossile råvarer. Når det energigjenvinnes som restavfall, slippes 
det ut fossil CO2. For å minimere dette er det blant annet viktig at vi materialgjenvinner 
plast i så mange omganger som mulig. I dag er det vanskelig å materialgjenvinne mye av 
plasten på grunn av produkters design, som for eksempel at plasten ikke lar seg skille fra de 
øvrige materialene. 

Plastemballasje i norske 
husholdninger og husholdningsavfall 
(relativ vekst)

Grønt Punkt Norge, 
Statistisk sentralbyrå: Avfall 

frå hushalda (2017)

global plastproduksjon
fra 1964 til 2014

20x

Globale plaststrømmer er ikke 
resssurseffektive. Av 78 millioner tonn 
produsert plast blir kun 14 prosent 
samlet inn til materialgjenvinning. 

Av dette blir 8 prosent materialgjen-
vunnet til noe av dårligere kvalitet, 2 
prosent til noe av tilsvarende kvalitet, 
og 4 prosent går tapt i prosessen. 
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25%
materialgjenvinning

energigjenvinning
av innsamlet 

plastemballasje 
i Norge i 2016

73%

Plastemballasje
fra husholdningene

Husholdningsavfall

World Economic Forum, Ellen MacArthur 
Foundation, McKinsey & Company, A New 
Plastics Economy: Rethinking The Future of 
Plastics (2016)
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I desember 2016 passerte vi 100 000 elbiler i Norge.  Til forskjell fra 
biler drevet på fossilt drivstoff har elbiler, og også hybridbiler, høye-
nergibatterier (ofte litium-ion-typer) som har så høy spenning at de 
klassifiseres som høyspentanlegg. 

Montert i bilen er batteriene helt ufarlige, men utenfor kan de være 
livsfarlige. På bakgrunn av dette gikk Autoretur AS, Bilimportørenes 
Landsforening (BIL) og AS Batteriretur sammen og stiftet Batteriretur 
Høyenergi AS. Selskapet legger grunnlaget for sikker innsamling, 
håndtering og gjenvinning av høyenergibatteri, og vil være viktig i 
årene som kommer.

I dag er det få el- og hybridbiler som går til kassering, gjerne bare el-
dre modeller eller grunnet kollisjon, men når dagens 100.000 elbiler 
kjører sine siste mil, er det helt sentralt at vi har et solid retursystem 
slik at deres alle materialene kommer inn igjen i kretsløpet på en 
sikker måte.

NYE MARKEDER

195 
tonn ombruksvarer
omsatt på 
gjenbruksstasjoner i 
Oslo

32 083 
porsjoner mat 
reddet i juli 2017 ved 
hjelp av appen 
Too Good To Go

100 000
elbiler i Norge, som viser 
behov for en tjeneste for 
å behandle batteriene 
når de kasseres

FRITIDSBÅTER
I Norge finnes det antakelig over 700 000 små og store fritidsbå-
ter. Mange av disse er utrangerte, men kun ca. 300 ble levert inn 
til godkjent avfallshåndtering i 2016. 

Trolig er det store mørketall, fortsatt dumpes båter på havet. Der-
for har Stortinget bevilget midler til en returordning for fritidsbå-
ter som skal gjøre det mulig for båteiere å levere utrangerte båter 
kostnadsfritt. 

Avfalls- og gjenvinningsbransjen har samarbeidet med båtbran-
sjen og står allerede i høst klare til å ta imot båter på utvalgte 
sjønære mottak og mindre båter på kommunale mottak, for å ta 
vare på ressursene i avfallet.

30% 
glassfiber

30% 
metall

20% 
treverk

20% 
farlig avfall, 

EE og diverse

60% 
potensiale for 
materialgjenvinning av 
kasserte fritidsbåter

Mepex (2015)
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INNOVATØRER

I følge vår medlemsundersøkelse sa 58 prosent av Avfall 
Norges medlemmer at de hadde jobbet med innovasjon det 
siste året.  

Vi må imidlertid jobbe mer med disruptiv innovasjon, meto-
der for utvikling av innovasjon og nye forretningsmodeller. Vi 
må samarbeide mer på tvers, med andre spennende aktører i 
næringsliv og innen entreprenørskap.

I 2017 rullet det inn nominasjoner til 
Avfall Norges Innovasjonspris fra både 
privat og offentelig sektor. 

Oslo REN

Too Good To Go

Oslo Renovasjonsetaten har 10 gjenbruk- og nærmiljøstasjoner i Oslo kommune. 

195 tonn ombruksvarer ble omsatt der i 2016, men stasjonene tenker også ressurseffektivt om sitt 
eget areal. Gjennom samarbeid med bydelen og frivillige organisasjoner, samlokaliserer de seg med 
andre kommunale tjenester som frivillighetssentral, åpen barnehage, fritidsklubb og «åpen møte-
plass». Arbeidstrening, ombruk, møteplasser, fiksefester, byttemarked og sykkelverksteder er noen 
av aktivitetene som tar plass her. 

Dette gir Oslo REN en unik mulighet til å være tettere på lokalbefolkningen og kan gjennom dette 
gjøre deres tjenester mer kjent samtidig som de bidrar til noe positivt for lokalmiljøet. 

Hver dag bidrar appen Too Good To Go med å endre holdninger til det å kaste mat - både hos private 
forbrukere og bedrifter. Appen viser spisesteder i nærheten av deg som har mat til overs ved stenge-
tid, og lar deg kjøpe disse til en billig penge. Dette har vært svært populært. 

Totalt 200 000 porsjoner har blitt reddet siden de ekspanderte til Norge i 2016, og i kun juli 2017 
hindret appen 32 083 porsjoner mat fra å bli kastet. 

100 000

Sophie Wiik, gründer og daglig 

leder i Too Good To Go mottar 

Avfall Norges Innovasjonspris. 

potensiale for 
materialgjenvinning av 
kasserte fritidsbåter
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Orkla har et mål om å redusere matsvinnet med 30 prosent innen 2020.
 

Et viktig steg i den retning er samarbeidet med Matsentralen i Oslo og 
Matmissionen i Sverige. De gir og selger billig overskuddsmat til de som 

trenger det, og forhindrer slik at maten blir kastet. 

Orkla ønsker også å redusere emballasje, og sikre bærekraftig produksjon. 
De har et konsept som fremhever Rethink, Reduce, Recycle og Reuse hvor 

de ser på alle aspekter ved emballasjeproduksjon, -bruk og -gjenbruk. I 
tillegg tar de i bruk uttrykket sirkulær økonomi for å tydeliggjøre betydnin-
gen av beholde de våre materielle ressurser i kretsløpet, og har også et mål 

om at ikke noe produksjonsavfall skal til deponi.

NÆRINGSLIVET

Hver Kid-butikk har mottak av gamle interiørtekstiler, 
og de samlet i 2016 8580 kg brukte tekstiler. De har 
også produktserien Alessia som lages av rester fra 
annen håndkleproduksjon. 

Kid interiør 

Orkla

Orkla: 
Mål om 30 prosent 

reduksjon av matsvinn 
innen 2020

Kid interiør: 
Samlet inn 8580 kg brukte 

tekstiler i 2016

Skal vi dra den sirkulære økonomien i havn, er det viktig at alle ledd i verdikjeden legger en 
strategi for hvordan de kan ta ansvar. Kid interiør og Orkla er to av flere som tar grep. 



Våre arrangementer på 
Arendalsuka

Tid: Tirsdag 15/8 10:30-12:00
Sted:  Arendal kultur- og rådhus, Bystyresalen

Redningsselskapet og Avfall Norge ønsker alle interesserte 
velkommen til paneldiskusjon om miljøkonsekvenser av marin 
forsøpling og avfallshåndtering av kasserte fritidsbåter.

Høstens kurs og 
arrangementerMiljøkonsekvenser av marin 

forsøpling og avfallshåndtering av 
kasserte fritidsbåter

Tid: Tirsdag 15/8 15:30-17:00
Sted:  Symposium

Politikere snakker om gjenvinning som om det bare er en 
måte å redusere søppelhaugene, ikke som en næring med 
verdiskapingspotensial. Hvem kan sørge for gode rammevilkår 
for bransjen når det er sånn?

Sirkulærøkonomi: Verdiskapning i 
avfallsnæringen

Tid: Onsdag 16/8 14:30-15:00
Sted:  Telenor Arena

Vi gir deg et bilde av hvordan en fremtid ser ut når søppel ikke 
finnes. Vi inviterer deg med på å speede opp Norges omstilling 
til en sirkulær økonomi og du får med deg 7 konkrete måter 
på hvordan du selv kan jobbe videre med sirkulær økonomi i 
eget regi.

Speeddating: 7 måter å aktivere 
sirkulær økonomi i din virksomhet

Energigjenvinningsseminar
6.-7. september, Oslo

Biogasstur
25.-27. september, Gøteborg

Bioseminaret
28.-29. september, Bergen

ReRep2017: Reduser - del - reparer
11.-12. oktober, Oslo

Seminar: Kommunalt ansvar
18. oktober, Oslo

Videregående kurs i farlig avfall for driftsoperatører
16.-19. oktober, Langesund

Kurs: Drift av gjenvinningsstasjoner 
24.-25. oktober, Oslo

Deponiseminar
24.-25. oktober, Oslo

Produsentansvarsdagen 2017
27. oktober, Oslo

Høstmøtet 2017
8.-9. november, Molde

Kurs: Drift av deponi
8.-9. november, Oslo

Grunnkurs: Avfall og gjenvinning
15.-16. november, Oslo

Kurs: Deponigass
21.-22. november, Oslo

Mottak og basiskarakterisering av avfall til deponi 
28. november, Oslo

Åpent hus
30. november, Oslo

Nettverksseminar for økonomi og administrasjon
29.-30. november, Tromsø



Fortsatt nysgjerrig?
Følg oss på Facebook, Twitter og www.avfallnorge.no 

for siste nytt innen avfall og gjenvinning

Lær mer på www.avfallnorge.no


