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201 medlemmer.

Både offentlige og private 
bedrifter.

Faglig utvikling.

Kurs og seminarer.

Avfallskonferansen.

Interessepolitikk.

Bransjeorganisasjonen for 
en samlet avfalls- og 
gjenvinningsbransje



Kompetanse og 
utvikling

Fakta og analyser

Nye allianser og 
samarbeid

Rammevilkår 
som forener 
bransjen

Kommunikasjon

REdu, kurs, etterutdanning, prosjekter

Bransjeanalysen.

Internasjonalt samarbeid, øvrige bransjeorganisasjoner, studenter, 
gründere og nye aktører inn mot bransjen.

Utvikle markedet for resirkulerte råvarer og produkter, 
konkurranse på like vilkår, mer kildesortering og høyere utnyttelse 
av råvarer, drivstoff og energi. 

Nasjonal kampanje og ny profil.

Møteplasser og 
kunnskapsdeling Årskonferansen, seminarer





Avfallsmengder 

Byggavfall 21% 
Husholdningsavfall 20% 



Materialgjenvinningsmål 



Nasjonal handlingsplan for byggavfall  (NHP)

Opprettet i 2001 for å reduseres deponeringen av byggavfall
Arbeidsgrupper som jobber for bedre avfallshåndteringen 
innen riving, rehabilitering og nybygg 

Prosjekter:
- kartlegging av betong i 2016
- kartlegging av treavfall i 2017 (sammen med AN) 
- kartlegging av avfallsstrømmer fra prosjekter som ikke er omfattet av 

kravet til avfallsplan 

 
Avfall Norge blant annet sammen med Norsk Industri,  Neflo, BNL, MEF, Statsbygg, Virke, Statens Vegvesen,NFFA sitter nå i NHP 4 
17-20



Potensiale i restavfallet fra husholdninger

Utredninger tilsier at det er mulig å nå 
EUs antatte mål ved en kombinasjon av 
“beste praksis” for kildesortering samt 
sentralsortering (NIR)

Mdir foreslår krav til utsortering av 
matavfall og plastavfall for hh og næring 
med lignende avfall. 



EU og sirkulær økonomi 

Omfattende plan for å skape 
flere arbeidsplasser og 
beholde mer materialer i EU. 

Inneholder blant annet nye 
lover innen avfallsfeltet som er 
relevant 



 

Sirkulærøkonomipakken - tidslinje

2017

24 Jan: Vote in the 
ENVI Committee

14 Mar: Vote 
in Plenary

May: Working 
Group Meeting

30 May: 1st 
Trialogue took 
place

26 Jun: 2nd Trialogue 
took place

26 Sep: 3rd Trialogue 
took place

25 Oct: 4th Trialogue 
took place

27 Nov: 5th 
Trialogue

 Viktigste direktiver: 
Rammedirektivet for avfall

Deponering direktivet
Emballasjedirektivet 
 



HISTORISK TILBAKEBLIKK

For ti år siden sendte den norske 
byggenæringen over 80 % av 
byggavfallet på deponi. 
Men etter at bransjen sammen viste 
handlekraft og gjennomføringsevne blir 
avfallet nå gjenvunnet i svært stor grad 
og andelen til deponi er nede i 7 %.



Deponering

Deponering av alt 
byggeavfall 
(Nybygg, 
rehabilitering, riving)

200 tusen tonn



Materialstrømsanalyse - byggavfall

Bransjeundersøkelsen viste at mye av 
betongavfallet nyttiggjøres på deponi. 
Det mest benyttede bruksområdet på deponi var 
veibygging. 
Andre bruksområder var dreneringsmasse, 
overdekning av annet avfall og stabilisering av 
jord. 
Det ble i bare 2 tilfeller oppgitt at betongavfallet 
kun ble deponert. 
Aktivitetstypene oppgitt var riving og rehabilitering





“Sist og minst…”

Utfordringer: 
-utlekking av miljøgifter
-(luktplager)
-(smittefare)
-(skadedyr)
-(forsøpling)
-(støy)
-(båndlegging av arealer)



Definisjon: Miljøgifter

Miljøgifter er kjemikalier som er giftige, tungt 

nedbrytbare og blir konsentrert oppover i næringskjeden

Ca. 33 prioriterte stoffer

Lekker ut gjennom sigevannet

Fremtiden?

-Multimediamodeller

-tidlig “avsløring”



DEPONIKATEGORIER
Kategori 1:

Deponi for farlig avfall

Kategori 2:
Deponier for ordinært avfall kan benyttes for

● ordinært avfall som oppfyller forurensningsmyndighetens 
kriterier for mottak av avfall på deponier for ordinært avfall

● stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall med utlekkingsegenskaper 
tilsvarende de ordinære avfallstypene som er nevnt under 
bokstav a. Dette farlige avfallet skal ikke deponeres sammen 
med biologisk nedbrytbart avfall.

Kategori 3:
Deponier beregnet på inert avfall skal bare benyttes for inert avfall og 
lett forurensede masser, 



Mindre farlig avfall til deponi
De største avfallstypene i 2014: 

-blandet avfall,  23 prosent,

-farlig avfall, 12 prosent

-treavfall, 11 prosent. 

Disse kategoriene har også vært blant de tre største de to foregående 

årene.



MINDRE FARLIG AVFALL TIL DEPONI
Mengden ordinært avfall til deponi 2013:  0,9 millioner tonn

 2014: 1,1 millioner tonn

 Dette skyldtes blant annet økt deponering av betong og tegl.

Mengden farlig avfall til deponi 2013:  700 000 tonn

2014: 430 000 tonn. 

Farlig avfall er likevel den største kategorien avfall som ble deponert, 

etterfulgt av slagg, støv, bunnaske og flygeaske og betong og tegl.



Vi har i dag 2 godkjente deponier for 
farlig avfall

NOAH - Langøya
-økt kvantum

-mye flyveaske
-uten forurensningsfare

Miljøteknikk Terrateam - Mo i Rana
I dag har selskapet konsesjon for behandling av 

forurensede masser, produksjonsavfall og miljøskadelig 
materiale. I hovedsak uorganisk farlig avfall/spesialavfall. I 
deponiene til Mofjellet Berghaller AS støpes stabiliserte og 
solidifiserte masser inn som godkjent sluttbehandling.



Langøya fylles opp, Brevik neste

Miljødirektoratets krav til nytt deponi
– Nytt deponi bør ligge ved kysten.

– Bør være gravd ut.

– Virksomheten på stedet bør opphøre senest 2020.

– Bør ha kapasitet til minst 20 års drift.

– Bør ligge under havnivå.

– Bør bestå av bergarter med lite sprekker og liten 
vanninntrenging.

– Avfallet skal stabiliseres før deponering.



LIVET ER EN KALKULERT RISIKO...

Ingen har overlevd (hittil..)

- Noe skal vi dø av �
-

-   Men vi skal unngå at feil håndtering av 
farlige stoffer og produkter med farlige 
stoffer fører til at vi i større eller mindre 
grad ikke har personlig kontroll med hva 
vi får i oss av miljøgifter!



https://docs.google.com/file/d/19j3vwTGGZqT0D25MiSHDw6YQ1Dr7g2CZ/preview

