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Sirkulær økonomi – hva betyr dette for avfalls- og 
gjenvinningsbransjen i Midt Norge?

Adm.dir. Nancy A. Strand



Vi arbeider for å

samle og styrke bransjen

til det beste for våre medlemmer

Avfall er morgendagens råvarer!



Hva skjer akkurat nå?

Vi vil ha dine eksempler på Innovasjon!

send til silje.rosenlund@avfallnorge.no

Frist for nominering til Innovasjonsprisen: 1.april!

Vi er godt i gang med bransjens kompetanseløft – REdu! Bli med! 

Les mer på Avfall Norges webside og følg med på Facebook!

Vi har startet med medlemsmøter med mye gode innspill og tilbakemeldinger

Vi orienterer om medlemskap i Avfall Norge og ny kontingentstruktur i morgen –

Kom på møtet i Amfisalen kl. 1345 for mer informasjon!

mailto:silje.rosenlund@avfallnorge.no


Veikart for Sirkulær økonomi





Sirkulær økonomi på en-to-tre! 

• Hva menes egentlig med 

sirkulær økonomi?

• Hva er de store, nye 

grepene ?

• Hva betyr sirkulær 

økonomi i praksis?



”Sirkulær økonomi” viser til 

et produksjons- og 

forbrukssystem som skaper 

et så lite tap som mulig 

I en ideell sirkulær verden er nesten alle produkter er gjenvunnet som nye 

råvarer eller ressurser til ny produksjon



Sirkulære grep! 

• Frakoble økt ressursforbruk 

fra økonomisk vekst 

• Avfallsmengder skal ikke 

lenger øke i takt med BNP

• Verdiskapningen i samfunnet 

baserer seg på gjenbruk og 

gjenvinning



Sirkulær økonomi i praksis 

• I Norge skal vi gå fra 37 til 

65 % materialgjenvinning 

innen 2030

• Mengden restavfall skal ned

• Energien i restavfallet går 

inn i et bærekraftig, fornybart 

energisystem

• I Europa – og verden - skal 

avfallet vekk fra deponiene

• Innovasjon

• Nye forretningsmodeller



Store muligheter





Produsentene er på banen



Nytt rammedirektiv for avfall

• 65% gjenvinningsgrad innen 2030

• Maks 10 % deponi fra 2030

• Strengere krav til ”utvidet 

produsentansvar”

• Krav om kildesortering av matavfall

• Nye tiltak for å redusere avfall og 

fremme gjenbruk

• Nye mål for gjenbruk og 

gjenvinning av plast, mat og kritiske 

råvarer



Mer avfall må sorteres ut til materialgjenvinning og 

biologisk behandling

Rapporter 2013 Mål 2020 Mål 2025 Mål 2030

Husholdningsavfall og lignende avfall 39 % 50 % 60 % 65 %

Totalt for alt emballasje 55 % 65 % 75 %

Plastemballasje 39 % 55 %

Treemballasje 9 % 60 % 75 %

Jernholdig metallemballasje 79 % 75 % 85 %

Aluminiumsemballasje 75 % 85 %

Glassemballasje 86 % 75 % 85 %

Papir/kartong og bølgepapp 81 % 75 % 85 %



Matsvinn og matavfall skal reduseres

• Redusere matsvinn

• Krav om utsortering av 

matavfall – tiltak 

utredes i Norge

• Effektiv utnyttelse av 

matavfallet til biogass 

og biogjødsel



Nye forretningsmodeller

• Trippel bunnlinje; 

- Økonomi

- Miljø

- Sosialt

• Lønnsomhet knyttes til

kompetanse og service 

• Delingsøkonomi



Bedre tilrettelegging for ombruk



Vi trenger samhandling og tverrfaglighet!

• Innovasjon og samarbeid i hele 

verdisirkelen 

• Design for gjenvinning-emballasje

• Morgendagens råvarer

- Biogass, samarbeid med 

landbruket, transportsektoren, 

enerigsektoren

• Restavfallet skal ned

• Energiutnyttelse av restavfallet viktig

del av helheten



Takk for oppmerksomheten!

Nancy.strand@avfallnorge.no

@nancyastrand
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