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Introduksjon

SESAM 13.febr.20192

● Bakgrunn 
• Nye krav på kommunene/renovasjonsselskapene

● Omfang Sesam
• Hvem, hvor mye, hvor og når?

● Materialgjenvinning/Utsorteringsgrad 
• Hvordan tilfredsstille kravene?

● Teknologi
• Alternative løsninger, fremtidsutsikter

● Kostnader 
• Hva koster Sesam renovasjonsselskapene og 

innbyggerne?



Nye krav på renovasjonsselskapene
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Nye EU krav, 
materialgjenvinning 2025 2030
Plastemballasje 50 % 55 %
Tre emballasje 25 % 30 %
Jernholdig 
metallemballasje 70 % 80 %
Aluminiumsemballasje 50 % 60 %
Glassemballasje 70 % 75 %
Emballasje av papir, 
papp 75 % 85 %
All emballasje 65 % 70 %

● EU la i desember 2017 fram et nytt 
rammedirektiv med skjerpede krav til 
ombruk og materialgjenvinning av 
husholdningsavfall. 

● Dette ble godkjent i EU 22. mai 2018. 

● Rammedirektivet for avfall foreslår 
skjerpede krav for materialgjenvinning av 
husholdningsavfall og lignende 
næringsavfall.
• 2020: 50% (Nasjonalt krav)  
• 2025: 55%  
• 2030: 60%  
• 2035: 65% 

● Miljødirektoratet - 4. oktober 2019



Sammenligning norske krav og EU
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Norsk krav EU krav

Norsk Salgbar fraksjon EU 
Utsorteringsgrad 
for plastavfall

70% 55% 38,5%

Utsorteringsgrad 
for plastavfall

84,6% 65% 55%



● Sesam Ressurs AS ble etablert i 2017 

● Fase 1 (Q2’17 – Q1’19): 
• Beslutningsunderlag for investering i et ettersorteringsanlegg
• Politiske beslutninger med påfølgende finansiering
• Trondheim har nå tatt alle nødvendige beslutninger. 
• 73 kommuner til skal nå gjøre det samme.
• Det viktige er å få juridiske forpliktelser i 20 år.

● Fase 2 (Q3’19 – Q2’22):
• Innkjøp, engineering & bygging

● Fase 3 (Q3’22 – Q2’42 og sikkert enda lengre)
• Drift av anlegg iht. selvkost og enerett
• 92 000 tonn rest-, mat- og plast-avfall 
• for 600 000 innbyggere (12% av Norge)
• fra 74 kommuner (18% av kommunene)
• og 10 renovasjonsselskaper i 2022

Omfang
Hvem, hvor mye, hvor og når?
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Materialgjenvinning - utsortering

● Dagens materialgjenvinning 36 % 

• Ettersorteringsanlegg nivå 2022 9%
• Kildesortering av matavfall egen beholder (dagens anslag) 4%
• Økt potensiale matavfall med økt info (tilsv. 70%) 2%

● Sum fase 1 51%
• Biogass/kompost av finstoff (10-50mm) –potensiale 7,5%
• Glass fra finstoff 2%

● Sum fase 2 60,5%

• Rest på 4,5% eller ca. 11.000 tonn/år tilsvarende 2 
kg/innbygger, år fra restavfall /trevirke på 
gjenvinningsstasjonene
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Systemer ettersorteringsanlegg
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Mulige 
utvidelser

Grønnposelinje?



Plassering og utnyttelse av tomt 
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Forslag til anleggs lay out
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Økonomiske nøkkeltall

SESAM 13.febr.201910



Oppsummering
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Takk for oppmerksomheten
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