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En bransjeorganisasjon for avfalls - og 
gjenvinningsbransjen
Vi representerer aktører som jobber med innsamling, sortering og resirkulering. 

Foto: Norsk Gjenvinning



Fremtidens råvarer 
er resirkulerte





Sirkulær design

Sirkulære råvarer



Sirkulært design med krav om

● Fravær av miljøfarlige stoffer
● Reparerbarhet
● Sorterbarhet 
● Materialgjenvinnbarhet

http://www.youtube.com/watch?v=qBybHzBHG2A
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Fremtidens råvarer 
er resirkulerte

Sorteringskvaliteter for behandling
● Avfall til energigjenvinning (RDF, SRF)
● Matavfall, annet organisk avfall

Kontraktsstandarder (indekser)



Veikart for sirkulær økonomi
Bransjestandarder for resirkulerte råvarer

■ En utfordring at jomfruelige råvarer ofte har lavere 
produksjonskostnad enn resirkulerte råvarer og at kvalitetskrav mv. 
er definert opp rundt jomfruelige råvarer.

■ For å øke etterspørsel etter resirkulerte råvarer bør det etableres 
bransjestandarder som definerer hensiktsmessig kvalitet for 
resirkulerte råvarer. 

■ Slike standarder eksisterer i dag på visse områder, slik som papp og 
papir, men det er behov for tilsvarende utvikling på en rekke områder 
for å sikre grunnlaget for effektiv handel med resirkulerte råvarer. 
Dette kan gjøres gjennom at bransjen: 
■ Støtter opp om EUs arbeid med kriterier for avfallsfasens 

opphør (End-of-waste). Dette vil entydig definere når en 
resirkulert råvare ikke lenger er å anse som avfall.

■ Bidrar til at det innføres felles kvalitetskrav og standarder til 
resirkulerte råvarer (og produksjon av disse) på øvrige områder.



Resirkulerte råvarer

regranulat (PET, HDPE, LDPE, PS…), re-gips, glass, 
skrapjern, stålskrap, skrapaluminium, kobber, papirfiber 
(kartong, de-ink, bølgepapp, cellulose), reraffinert baseolje, 
kompost, biogjødsel, EF-gjødsel, , dyrkingsmedier, 
jordforbedringsmidler, torvtak, bio-CO2, rent trevirke, 
superabsorbent….
energibærere: biometan (LBG, CBG), avfallsvarme



End of waste - avfallsfasens opphør

Forurensingsloven § 27 (avfallsdefinisjon)
Løsøregjenstander og stoffer som har blitt avfall, kan først opphøre å være avfall når de som 
minimum

1. har gjennomgått gjenvinning,

2. er alminnelig brukt til bestemte formål,

3. kan omsettes i et marked eller er gjenstand for etterspørsel,

4. innfrir de tekniske kravene som følger av de aktuelle bruksområdene og eventuelle 
produktkrav og -standarder, og

5. ikke medfører nevneverdig høyere risiko for helseskade eller miljøforstyrrelse enn 
tilsvarende gjenstander og stoffer som ellers kunne blitt brukt.



End of waste

● iron, steel and aluminium scrap (see Council Regulation 
(EU) No 333/2011)

● glass cullet (see Commission Regulation (EU) N°
1179/2012)

● copper scrap (see Commission Regulation (EU) N°
715/2013)

● (Siste vedtatt 2013)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011R0333
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1179
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0715


Men så….



Samme skjebne for kompost og biorest



Ny strategi: gjødselforordningen



Hensynet til helse og miljø
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