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Bærekraft

Bondetradisjon: Du skal overlate gården og jorda i bedre stand enn du selv fikk den.

Global versjon: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 
mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.



FNs 17 bærekraftsmål: Global arbeidsplan

Verdens felles arbeidsplan for å utrydde 
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
naturødeleggelser og klimaendringene 
innen 2030.

En del av grunnlaget i vår planlegging;

• Lokalt
• Regionalt
• Nasjonalt 
• Globalt 



Planetens tålegrense

Kilde: Stockholm Resilience Centre



Det grønne skiftet 

• Årets nyord 2015

• «En ustoppelig, 
vedvarende 
endringsprosess som 
favner alt som gir større 
ressursproduktivitet og 
lavere utslipp.»



• Hva: Prinsipp for økonomisk virksomhet

• Hvorfor: Skape et produksjons- og forbrukssystem som skaper så 

lite ressurssløseri som mulig

• Hvordan: Redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til 

et minimum.

• Verktøy: Livssyklusanalyser, dokumentasjon av produkter, utvikle 

ny teknologi

Sirkulær økonomi: Vitenskap



Problem: Uorganisert data Løsning: Modell

Sirkulær økonomi: Vitenskap



Sirkulær økonomi: Politikk

• Hva: Strategi for å styrke 
konkurransekraft

• Hvorfor: Skape økonomisk 
vekst og nye 
arbeidsplasser

• Verktøy: Handlingsplaner, 
lover, regler og mål for 
ressurshåndtering



• Plan, strategi, 
handlingsprogram

• Lover og regler
• Forskning: 100 milliarder Euro 

i Horisont Europa

Problem: Tilgang på kritiske råvarer Løsning: 

Sirkulærøkonomi: Politikk (EU)



Sirkulærøkonomi: Etikk

• Overforbruk
• Barnearbeid (mineraler)
• Plastforurensning
• Naturtap (deponi)



Sirkelen i sirkulærøkonomi



Status for Norge: Bærekraftsmål

• Norge skårer bra på fattigdom, 
helse, likestilling, fornybar 
energi, ulikhet og samarbeid. 

• Norge gjør det mindre bra 
innenfor målene om forbruk, 
utslipp og biologisk mangfold.

• Trengs mer fokus på Nr 12: 
Ansvarlig forbruk og 
produksjon



Status for Norge: Sirkulærøkonomi



Status for Norge: Sirkulærøkonomi

• Norge er bare 2,4% sirkulær
• Den samlende mengden 

ressurser som går med til å 
dekke de norske 
samfunnsbehovene er 234 
millioner tonn. 

• Forbruk på 44,3 tonn per 
person. 

• Med de rette virkemidlene 
kan vi øke fra 2,4 til nær 46 
prosent.



• 1. Sirkulær byggenæring
• 2. Full overgang til ren energi
• 3. Sirkulære matsystemer
• 4. Grønt transportsystem
• 5. En sterk reparasjons-, gjenbruks- og 

resirkuleringsøkonomi
• 6. Sirkulært skogbruk og produksjon av trevirke

Prioriterte områder for Norge



Sirkulærøkonomi og klima

• 55% av utslipp kommer 
fra energibruk (transport, 
oppvarming, 
strømproduksjon)

• 45% er knyttet til industri, 
landbruk og arealbruk

• Sterk link mellom 
elektrifisering og 
sirkulærøkonomi (metaller 
og mineraler)



Nye arbeidsplasser i 
sirkulærøkonomien



• Krav til sortering av avfall og økt samarbeid på tvers av verdikjedene
• Forbedret produksjonsplanlegging og beslutningsstøtte på tvers av 

verdikjedene
• Langsiktige offentlige og private FoU-investeringer i ny sirkulær 

økonomi
• Reform av skattesystemet i forhold til skatter og avgifter
• Opplysning og opplæring av forbrukere med tanke på 

holdningsendring
• Stimulering av markedene for sekundære materialer og produkter
• Økt digitalisering innen verdikjedene for bedre utnyttelse

Hva må til?



Drivkraft: Kreativitet og etterspørsel

• Asker kommune
• Økonomi: over 11 millioner kr i 

besparelser.
• Miljø: over 60 tonn redusert 

avfall.
• Ombruk vil også redusere CO2-

utslippet med over 100 tonn. 
Dette tilsvarer omtrent like mye 
som utslipp fra energiforsyning 
for hele Asker kommune i 2017.
Sosialt: bidrar til arbeidstrening.



Kaskadeprinsippet: rett ressurs til 
rett bruk

• Hvordan sortere for 
gjenbruk?

• Hvordan muliggjøre store 
og små prosjekter?

• Hvilke alternativer har 
forbrukerne annet enn å 
kaste?



Hva er alternativene til å kaste?



Retuna Gjenbrukskjøpesenter

• Samlokalisert med 
avfallsmottak

• 13 butikker
• Felles lager
• Turistattraksjon
• Kafe
• Kurs og konferanser med 

fokus på reduksjon av 
avfall



BrukOm, Trondheim Resirkula, Hamar

Norge



Dette ser jeg Dette ser du

Det svarte hullet mellom deg og 
statistikken…du er eksperten



Utoplast på Nyhavna



Material + menneske = sirkulær 
økonomi



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


