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Ingen bærekraftig fremtid uten 
resirkulerte råvarer
For å stoppe klimaendringene, redusere presset på livet på land og sikre rent vann til alle, må vi redusere 
uttaket av naturressurser i verden. Her spiller vår bransje en helt sentral rolle, fordi vi produserer resirkulerte 
råvarer som erstatter de jomfruelige råvarene. For å sikre livet under vann, må vi også stoppe den marine 
forsøplingen.

Gamle mobiltelefoner inneholder sjeldne metaller som kan erstatte f.eks. kobber og kobolt fra 
gruvevirksomhet. Nye gipsplater kan lages av gamle gipsplater. Gjenvunnet plast reduserer behovet for ny 
oljeutvinning. Gjenvinning av trevirke og papir reduserer presset på skogene og det biologiske mangfoldet 
der.

Resirkulerte råvarer

Den norske gjenvinningsbransjen sysselsetter over 10 000 personer og omsetter for over 25 milliarder 
kroner årlig. Bransjen består av private selskaper, interkommunale selskaper, kommuner, returselskaper, 
ideelle organisasjoner, leverandører og gründere. Aktørene inngår i sammenvevde verdikjeder som utnytter 
ressursene i avfall og omdanner dem til resirkulerte råvarer. Et studie utført av Avfall Norge m.fl. i 2016 
viser at ved å omstille til en mer ressurseffektiv økonomi, kan Norge skape minst 40 000 nye 
arbeidsplasser. Et Sintef-studie utført i 2020 viser også stort potensiale for nye arbeidsplasser i 
gjenvinningsbransjen knyttet til økt materialgjenvinning og bedre ressursutnyttelse.

Nye arbeidsplasser og verdiskaping
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Klimagassutslippene venter ikke på 
strategier og utredninger

Gjenvinningsbransjen er utålmodige etter å nå sentrale, nasjonale målsettinger om økt materialgjenvinning. 
Vi vil ha økt verdiskapning fra avfallsressurser og skape nye arbeidsplasser i hele landet og for ulike 
yrkesgrupper. Klimagassutslippene venter heller ikke på strategier og utredninger, så vi vil i gang nå! 
Derfor har vi laget dette næringspolitiske programmet som beskriver våre viktigste utfordringer og 
presenterer konkrete forslag til løsninger på hver utfordring. God lesning!
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1. 
Vi når ikke nasjonale målsettinger

Sentrale målsettinger på avfallsområdet er ikke nådd. Dette gjelder bl.a. kravet om 70% materialgjenvinning 
av bygg- og anleggsavfall, målet om 80% gjenvinning av ordinært avfall og 50% materialgjenvinning av 
husholdningsavfall. Oppdaterte målsettinger iht. nye EU-direktiver vil øke gapet ytterligere fremover. Når 
målene ikke nås, må nye virkemidler på plass.

AVFALL NORGE VIL AT REGJERINGEN:

● Implementerer kravene om obligatorisk utsortering av mat-og plastavfall i Avfallsforskriften

● Etablerer en praksis for at nye målsettinger innføres trinnvis, som følges opp årlig og at 
virkemiddelbruken gjennomgås dersom målene ikke nås

Fylkesmannen i Oslo og Viken har avslått søknaden fra Fortum Waste Solutions Norway AS om tillatelse til etablering 
av gjenvinningsanlegg for plast i Indre Østfold kommune. Anlegget skal ha kapasitet til å behandle 30 000-40 000 
tonn plast og vil vil kunne sysselsette 30-40 personer. Avslaget er begrunnet i overbelastet avløpsnett. Dette er et av 
flere eksempler der nødvendige investeringer stopper eller forsinkes grunnet mangelfull infrastruktur eller protester i 
nærmiljøet.

Krevende å etablere gjenvinningsanlegg
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2. 
Markedet for resirkulerte råvarer er et umodent marked

Markedet preges av varierende eller manglende etterspørsel, og sterk konkurranse fra  billige, jomfruelige 
råvarer og usikkerhet knyttet til kvaliteten på råvarene.

AVFALL NORGE VIL AT REGJERINGEN:

● Innfører krav om innblanding av resirkulerte råvarer i produkter som kjøpes inn av det offentlige. Selv 
et lavt innblandingskrav vil skape forutsigbarhet for investeringer og dermed få store ringvirkninger

● Inngår bransjeavtaler med industrien om innblanding av resirkulerte råvarer og sidestrømmer i 
produksjonen av nye produkter

Den vanligste løsningen for gipsavfall i Norge var tidligere deponering. Dette har gitt lav ressursutnyttelse, problemer 
med lukt og forurensning av sigevann. Etter samarbeid og dialog med eiendoms- og byggebransjen og 
gipsprodusentene er det nå to gipsgjenvinningsanlegg der gammel gips blir til nye gipsplater. Slik holdes ressursene i 
omløp og klimaavtrykket til bygg nede.

Gips til resirkulering!
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3. 
Lovverket regulerer avfall kun som en forurensning, ikke 
som en ressurs

Avfall defineres som en gjenstand som skal kasseres, helt uavhengig av i hvor god stand gjenstanden er, 
hvilke gjenbrukbare materialer den inneholder eller hvilken økonomisk verdi disse materialene har. Vi har 
ikke et regelverk som definerer når avfall blir en råvare eller et produkt.

AVFALL NORGE VIL AT REGJERINGEN:

● Setter ned et utvalg som gjennomgår lovverket og foreslår endringer som fjerner regulatoriske 
barrierer. Gi utvalget begrenset tid og be dem foreslå endringer fortløpende

● Utvikler bruken av “end of waste”- kriteriene og etablerer veiledninger for både myndigheter og 
produsenter

Invertapro jobber med å hente ut ressurser fra matavfall. De bruker larver til å oppsirkulere matavfall til høykvalitets 
protein, som igjen blir til fôr og mat. Slik er de med på å løse oppdrettsbransjens behov for bærekraftig, lokalprodusert 
og sunt protein - samtidig som de reduserer avfallsmengdene.

Insekter for en sirkulær økonomi
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4. 
EU skyter fart, men Norge henger etter

Green Deal, EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi og EUs økonomiske tiltaksmidler etter koronakrisen, 
har sparket i gang et kappløp i omstilling der Norge må henge med. Lønnsomhet er en viktig driver for at 
næringslivet skal satse på innovasjon og investere i den grønne omstillingen. Norge henger imidlertid etter i 
implementeringen av viktige lovendringer som er en forutsetning for at denne omstillingen skal bli lønnsom. 
Dette truer konkurranseevnen til norsk næringsliv både i Norden og EU.

AVFALL NORGE VIL AT REGJERINGEN:

● Øker tempoet i implementeringen av EU-regelverk som fremmer en sirkulær økonomi slik at norske 
aktører konkurrerer på like vilkår med våre naboland og resten av EU

● Prioriterer økodesigndirektivet, fornybardirektivet, rammedirektivet for avfall, deponidirektivet, 
SUP-direktivet og emballasjedirektivet

● Utarbeider en oversikt over hvilke EU-krav som skal implementeres når, i norsk regelverk

Ragn-Sells, Bring og KLP har gått sammen under navnet Elskede by for å etablere en bylogistikkterminal i Biskop 
Gunnerus gate i Oslo. Fra terminalen leveres mindre varer ved hjelp av sykkel, små elektriske kjøretøy og ett litt større 
kjøretøy som både leverer varer og henter inn avfall.

#ELSKEDEBY
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5. 
Vi mangler oversikt på nasjonalt nivå

Data over mengder og materialstrømmer finnes spredt hos enkeltaktører, på bransjenivå og hos ulike 
offentlige instanser, men de settes ikke sammen til et oversiktlig bilde på nasjonalt nivå. Enkelte statistikker 
har dårlig kvalitet og enkelte sammenstilles sent. Pr. i dag finnes det ikke nasjonal statistikk for bl.a. ombruk, 
smittefarlig avfall og eksport av grønnlistet avfall.

AVFALL NORGE VIL AT REGJERINGEN:

● Gjennomgår hvilke statistikker som nå mangler og hvilke som må forbedres

● Effektiviserer innrapportering og innsamling av data slik at samme informasjon til myndighetene 
rapporteres kun en gang og til ett sted

● Fremstiller og tilgjengeliggjør data på måter som fremmer innovasjon og verdiskaping på tvers av 
dagens næringer og verdikjeder

Da Røyken, Hurum og Asker skulle slå seg sammen, skulle mange medarbeidere flytte på seg. En nærliggende løsning 
ville være å kaste de gamle kontormøblene og kjøpe nye. De bestemte seg heller for å ombruke mange av de gamle 
møblene. Asker kommune har spart over 11 millioner kroner på ombruk - miljøgevinsten kommer i tillegg.

Sparer millioner på ombruk
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6. 
Norge er noen ganger for lite

Etablering av nye verdikjeder som produserer råvarer med høy kvalitet av avfall, krever investeringer for å 
komme i gang og volum for å bli lønnsomme. Norge er imidlertid et land med begrensede mengder avfall i 
en krevende geografi. Markedet for resirkulerte råvarer er i industrien, og vi har ikke industriproduksjon i alle 
regioner i Norge.

AVFALL NORGE VIL AT REGJERINGEN:

● Legger til rette for at både Norden og EU fungerer som hjemmemarked for økt utnyttelse av 
avfallsressurser

● Fjerner konkurransevridende barrierer for eksport av resirkulerte råvarer

20 forskjellige ambassader og handelskammer fra hele verden besøkte i 2019 ettersorteringsanlegget til ROAF, og 
automatiseringsingeniører, techgründere og innovatører kommer langveisfra for å lære. Store produsenter som Orkla, 
Tine og Nortura søker samarbeid for å få hjelp med emballasjeutvikling

Verden til Nedre Romerike
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7. 
Det som ikke kan måles, kan ikke forbedres

Begrepene bærekraft, grønn konkurransekraft, sirkulær økonomi er utydelige for folk flest og glir delvis over 
i hverandre. Det er også uklart hvordan vi skal måle sirkulær økonomi.

AVFALL NORGE VIL AT REGJERINGEN:

● Definerer hvilke indikatorer for sirkulær økonomi som er relevante for Norge med utgangspunkt i 
EUs indikatorsett

VESAR har en god innsamlingsløsning, og innbyggere som er positive til kildesortering. Dette har resultert at de i dag 
har høyest materialgjenvinningsgrad i Norge.

53% materialgjenvinning!
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8. 
Offentlige innkjøp er ikke sirkulære nok

Offentlige innkjøp fungerer ikke som motoren for omstilling til en sirkulær økonomi. Det er ingen absolutte 
krav til å hensynta miljø i offentlige anskaffelser, det mangler kompetanse om sirkulær økonomi hos 
innkjøpere og pris er fremdeles det tildelingskriteriet som  vektlegges mest.

AVFALL NORGE VIL AT REGJERINGEN:

● Innfører krav om innblanding av resirkulerte råvarer i produkter som kjøpes inn av det offentlige. Selv 
et lavt innblandingskrav vil skape forutsigbarhet for investeringer og dermed få store ringvirkninger

● Innfører obligatorisk krav til vurdering og vekting av miljø i offentlige anskaffelser, dagens 
formulering som “bør” og “kan” byttes med “skal”

● Innfører krav om dokumentasjon på medlemskap i godkjent returselskap ved offentlige innkjøp

Fram til i f jor ble alt trevirke kvernet til fyringsflis, men i 2019 fikk Retura IR i gang en helt ny produksjonslinje på 
flisanlegget sitt på Skogn i Levanger. Her sorterer de trevirket i ulike kvaliteter, kverner det og fjerner metaller og andre 
forurensninger. Slik får de en ren flis som inngår i produksjon av nye sponplater, som kan kjøpes på ditt lokale 
byggevarehus.

Resirkulert trevirke
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9. 
Et sirkulært Norge trenger mange nye anlegg

De må ligge tett på annen næringsvirksomhet, i logistikksentra og der ressursene er å hente. Etablering av 
nye anlegg har imidlertid utviklet seg til så krevende prosesser at det  truer både investeringsevnen og 
-viljen, og myndighetenes evne til å behandle søknader innen rimelig tid.

AVFALL NORGE VIL AT REGJERINGEN:

● Utreder hvordan man bedre kan sikre tilgang på arealer til etablering av nye anlegg

● Endrer arbeidet med tillatelser slik at det også ivaretar behovet for økt ressursutnyttelse av avfall, 
ikke bare regulerer forurensingsfare

● Utreder hvordan staten kan bidra til å utløse private investeringer i viktig infrastruktur i tilfeller der 
dette også medfører behov for investeringer i kommunal infrastruktur, f.eks. renseanlegg, veier o.l

På Eide utenfor Bergen har Franzefoss både pukkverk og gjenvinningsanlegg på det samme området. Der gjenvinner 
de oljeboringsavfall fra Nordsjøen til olje, vann og tørrstoff. Oljen brukes som energibærer på anlegget eller selges som 
erstatning for annen jomfruelig olje, vannet renses og slippes ut i sjøen og tørrstoffet blir lagt på eget deponi på 
pukkverket.

Gjenvinning av oljeboringsavfall
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10. 
Gårsdagens gjenstander, varer og bygg er morgendagens 
avfall

Mange av disse er ikke designet for en sirkulær økonomi. Vi må avgifte “de gamle” materialstrømmene i 
nederste del av avfallshierarkiet samtidig som vi utvikler ny teknologi og nye løsninger i øverste del av 
avfallshierarkiet. Tilstrekkelig behandlingskapasitet for farlig avfall er en forutsetning for en sirkulær 
økonomi.

AVFALL NORGE VIL AT REGJERINGEN:

● Styrker støtteordninger som kan bidra til å redusere mengdene farlig avfall og øke utvinningen av 
ressurser i farlig avfall

● Sikrer kontinuerlig, tilstrekkelig behandlingskapasitet for farlig avfall i Norge

● Sørger for tilstrekkelig energigjenvinningskapasitet for avfall som ikke kan materialgjenvinnes

NOAH har lagt frem planer som innebærer at kapasiteten på Langøya kan forlenges frem mot 2030. Gjennom å endre 
materialsammensetningen og behandlingsprosessen kan sluttbehandlingskapasiteten for farlig avfall forlenges til 
mellom 2027 og 2030. Dette krever imidlertid både nye tillatelser og betydelige investeringer for NOAH.

Ny teknologi
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11. 
Produsentansvaret må utvikles

Netthandel og grensehandel skaper utfordringer for produsentansvarsordningene, inkludert manglende 
oversikt over hvem som har satt hvilke produkter på markedet. Det er ikke mulig å produsere 
konkurransedyktige, resirkulerte råvarer av produkter som ikke er designet for å resirkuleres eller av avfall 
som ikke er godt nok sortert.

AVFALL NORGE VIL AT REGJERINGEN:

● Innfører krav og insentiver for økodesign og bruk av resirkulerte råvarer i 
produsentansvarsordninger

● Stiller krav om at produkter skal merkes med innhold av resirkulerte råvarer og hvordan de skal 
sorteres etter bruk

● Etablerer nasjonale registere tilknyttet alle produsentansvarsordningene

● Innfører omsetningsforbud for aktører som ikke oppfyller kravene til godkjent returordning

Grønt Punkt Norge utvikler et nytt verktøy for å vise hvordan emballasjevalg påvirker gjenvinnbarheten. For å øke 
materialgjenvinningen av emballasjematerialene, er det viktig at emballasjen er designet slik at den egner seg best 
mulig både for sortering og gjenvinning. Ofte kan det være komplisert for emballasjedesigneren å orientere seg i 
hvordan ulike valg påvirker gjenvinnbarheten, dette skal gjenvinningskalkulatoren bidra til å løse.

Gjenvinningskalkulator
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12. 
Virkemiddelapparatet må dyttes i sirkulær retning

En mer sirkulær verdikjede er ikke nødvendigvis bedriftsøkonomisk lønnsom for de enkelte aktørene på kort 
sikt, selv om den er samfunnsøkonomisk lønnsom og kan innebære konkurransefortrinn på lengre sikt.

AVFALL NORGE VIL AT REGJERINGEN:

● Sørger for at Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet understøtter økt materialgjenvinning og 
sirkulær økonomi

● Sørger for at Grønn plattform og Nysnø bidrar til økt bruk av resirkulerte råvarer

Flere av Norges universiteter har tett samarbeid med gjenvinningsbransjen. Remiks er et av mange selskaper som har 
et tett samarbeid med Universitetet i Tromsø. Blant annet samarbeider man om studentoppgaver og internship, samt 
tett kontakt mellom ansatte ved Remiks og relevante fagmiljø ved UiT for gjensidig kompetanseutvikling.

Samarbeider med universitetene
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13. 
Miljøkriminalitet lønner seg

Forsøpling på land og til havs, dumping av avfall i naturen og ulovlig eksport er miljøkriminalitet som foregår 
i Norge. Det mangler ikke regler og hjemler, men det mangler vilje, midler og ressurser til å følge opp 
regelbrudd. Aktører som bryter regelverket risikerer lite.

AVFALL NORGE VIL AT REGJERINGEN:

● Setter av mer midler til oppfølging av regelverket både hos kommunene, fylkesmennene og i 
Miljødirektoratet

● Styrker det pågående samarbeidet mellom miljømyndighetene, tollvesenet og politiet

I følge Miljødirektoratet havner trolig mellom 4 000 og 10 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall på avveie i Norge 
hvert år. Mye av dette eksporteres ulovlig ut av landet. Dette medfører skader på dyr, mennesker og klima, samt tap av 
viktige råvarer. Ikke minst er det et stort inntektstap og tap av arbeidsplasser hos seriøse gjenvinnere.

Ressurser på avveie
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14. 
Mange hindringer for sirkulær bioøkonomi

Biologisk avfallsbehandling bidrar til reduserte klimagassutslipp og økt verdiskaping, men det er det fortsatt 
mange regulatoriske, økonomiske, organisatoriske barrierer for en mer sirkulær bioøkonomi. En viktig 
barriere er det store antallet aktører som er involvert i forvaltningen av biologiske avfallsressurser. Dette 
krever at myndighetene har en tverrsektoriell tilnærming og et nasjonalt blikk på utviklingen.

AVFALL NORGE VIL AT REGJERINGEN:

● Nedsetter et utvalg som identifiserer barrierer og legger frem konkrete forslag til endringer som 
fremmer en sirkulær bioøkonomi

● Implementerer kravene om obligatorisk utsortering av mat- og plastavfall i Avfallsforskriften

● Sørger for at Grønt Skipsfartsprogram bidrar til økt bruk av biogass

● Legger til rette for økt bruk av biogass i transportsektoren gjennom krav i offentlige anbud

På Den Magiske Fabrikken i Vestfold materialgjenvinnes matavfall fra 1 million innbyggere og husdyrgjødsel fra 34 
gårdsbruk. Matavfall og husdyrgjødsel gjenvinnes til klimavennlig biogass, til biogjødsel og grønn, fornybar CO2 til 
matproduksjon.

Fra matavfall til drivstoff
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Næringspolitisk program
Avfall Norge 
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Den nye merkeordningen legger opp til en harmonisert farge- og symbolbruk 
hvor ambisjonen er lik merking for kildesortering hjemme, på jobben, i det 
offentlige rom, på gjenvinningsstasjoner og på emballasje.


