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ANIN Tek - Nettverk for internasjonalt teknologi- og kompetansesamarbeid 
 

Målgruppe 

Teknologibedrifter, gjenvinningsbedrifter, forsknings- og rådgivningsmiljøer, kommuner og andre 

som ønsker å utvide sitt internasjonale engasjement innen avfall og gjenvinning. 

 

Bakgrunn 

Nettverket skal inspirere og tilrettelegge for at avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge, samt aktører 
som leverer løsninger til bransjen,  blir en aktiv bidragsyter internasjonalt i å nå FNs bærekraftsmål 
gjennom eksport, teknologioverføring, sosialt engasjement, utviklingsfinansiering, 
kompetanseoverføring, forretningsutvikling og samarbeid. Norge har forpliktet seg til å bidra med 
omlag 27 milliarder kroner i EØS-midler i perioden 2014-2021. I tillegg har Norge fra 2017 forpliktet 
seg til å bidra med midler til tiltak mot global marin forsøpling, herunder oppbygging av 
avfallsinfrastruktur. I 2017 ble det satt av 150 millioner kroner til dette formålet. 
 
Målet for nettverket er å øke virksomhetenes engasjement for bedre utnyttelse av avfallsressurser 
internasjonalt. 
 
Et globalt marked på 12.000 milliarder NOK i 2019! 
 

 
 
Planlagte aktiviteter i nettverket 

● Et nettverk styrt av Avfall Norge med en interessentdatabase som teller ca 100 selskaper og 
personer. Organiseres som et lukket nettverk på Facebook. 

● Avholde ulike arrangement / frokostmøter /nettverkssamlinger 
● Promotere norske løsninger i internasjonale foraer som vi inviteres i  
● Legge til rette for å rekruttere studenter til Master med mening med prosjekter som løser 

samfunnsproblem i utviklingsland, i samarbeid med norsk oppdragsgiver som får utført en 
oppgave. 

● Bindeledd med norsk og internasjonalt virkemiddelapparat, herunder EØS-midlene (EEA 
grants og Norway grants, øst-Europa) 

● Legge til rette for pilotprosjekter med norske selskaper involvert 
● Markeder er både utviklede markeder og i markeder i utvikling (Asia og Afrika) 
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● Politisk påvirkning, myndighetskontakt og samarbeid med nasjonale og internasjonale 
organisasjoner: UD/NORAD, UNEP, ISWA, Innovasjon Norge 

● Fokus på helse, marin forsøpling (plast i havet), etablere avfalls- og renovasjonssystemer, 
sirkulære forretningsmodeller og systemer. 

● Jobbe for å stenge verdens største megadeponier, som er et globalt helse, miljø og 
klimaproblem. 

 

 

Avfalls- og gjenvinningsbransjen bidrar til alle FNs bærekraftmål 

 

Eksempel Indonesia 
● Landet har 3 av verdens 50 største ukontrollerte søppeldynger 
● Norske myndigheter har fokus på og tilstedeværelse i landet, begynnende samarbeid på 

avfallsområde, med seminar nr to 12. desember 2017 i Jakarta. 
● Enorm kystlinje - manglende avfallshåndtering har stor påvirkning på marin forsøpling som 

truer lokal turisme, livet i havet og langsiktig bærekraft i verdens fiskeri og havbruk 
 

Deltakelse 

Åpent for alle typer virksomheter. Pris per virksomhet som gjelder for 2018 (ekskl MVA): 

● Medlemmer som betaler prosjektkontingent: Gratis 

● Øvrige medlemmer: 6.000 NOK 

● Ikke-medlemmer: 8.000 NOK 

Gründerselskaper betaler halv pris. 

 

Kontakt oss: 

jens.maage@avfallnorge.no 

henrik.lystad@avfallnorge.no  

Side 2 

mailto:jens.maage@avfallnorge.no
mailto:henrik.lystad@avfallnorge.no

