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Forord 

KS ønsker å få belyst potensialet i å gi kommunesektoren ansvar for stør-

re deler av næringsavfallet. Foreslåtte endringer i EU-direktivene som re-

gulerer kommunal innsamling og håndtering peker i retning av de norske 

avfallsdefinisjonene som gjaldt fram til 2004. Dette sees i sammenheng 

med høyere miljø- og klimaambisjoner i EU og bredere internasjonal ak-

sept for kommunenes rolle i arbeidet med klimakutt etter Paris-avtalen.  

I desember uttalte KS’ hovedstyre at det er avgjørende at kommunene får 

ansvar for mer av forbruksavfallet. Parallelt har Regjeringen varslet en 

stortingsmelding om avfallspolitikken og kretsløpsøkonomien som skal 

komme i første halvår 2017. Meldingen skal blant annet følge opp en mer 

offensiv avfalls- og miljøpolitikk fra EU. 

På oppdrag fra KS har Civitas AS utredet juridiske, økonomiske og prak-

tiske konsekvenser og muligheter knyttet til utvidet kommunalt ansvar og 

oppfølging av foreslått EU-regelverk på avfallsområdet. Hovedstyreved-

taket ligger til grunn for denne rapporten, men Civitas’ vurderinger og 

anbefalinger er gitt på fritt grunnlag.  

Hilde Ravnaas har vært kontaktperson i KS-FoU. Faglig kontaktperson 

hos KS har vært Stig Bang-Andersen med kontorsted Brüssel. Han har 

gitt store bidrag i form av underlagsmateriale og som diskusjonspartner. 

Internt i Civitas har Ole Falk Frederiksen bidratt avfallsfaglig, mens Rolv 

Lea har medvirket økonomifaglig og til kvalitetssikring av rapporten. 

Stor takk til alle! Rune Opheim har ledet oppdragstakers arbeid.  

 

Røros, februar 2017 

 

Rune Opheim 

- prosjektleder Civitas 
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Sammendrag 

Næringslivets forbruksavfall ligner avfall fra husholdningene, og skiller 

seg fra produksjonsavfall som er mer ensartet, og i større mengder. Sær-

norsk regelverk har siden 2004 hindret felles innsamling og behandling 

av forbruksavfall fra husholdning og næring. Både på landeveien og i by-

sentra er resultatet mye unødvendig og forurensende transport av avfall.  

Ett sett kostnadskrevende infrastruktur er nok; areal- og transporteffek-

tive løsninger som avfallssug og optisk sortering kan sjeldnere forsvares 

hvis ikke forbruksavfallet behandles samlet. Separate systemer fører i til-

legg til at folk må forholde seg til forskjellige avfallsløsninger hjemme, 

på skole og på arbeidsplass, det virker forvirrende og demotiverende. 

EUs politikkpakke for sirkulær økonomi innebærer at også Norge i kom-

mende år må ta et krafttak for økt gjenvinning, ombruk og avfallsfore-

bygging. Ressursene skal gå mest mulig i sirkel i stedet for at det tas ut 

råvarer som dumpes til ingen nytte etter bruk. Med dagens avfallspolitikk 

blir det vanskelig for Norge å nå de ambisiøse EU-målene, det samme 

gjelder internasjonale klimamål. 

Materialavgift til statskassen på produkter lagd av jomfruelige råvarer 

vil gjøre varige produkter, ombruk og avfallsbaserte produkter mer kon-

kurransedyktige. Avgiften vil også gjøre avfall mer verdifullt, slik at det 

blir mer lønnsomt å kildesortere og gjenvinne. Problemet er at det kan bli 

enda mer kamp om avfallet; i stedet for å søke helhetlige miljøvennlige 

løsninger risikerer en at noen stikker av med verdiene uten å ta ansvar for 

resten. At nye produkter og emballasje vil bli dyrere kan være upopulært. 

Et bedre alternativ kan være å gå tilbake til en velkjent og velprøvd løs-

ning der kommunene tar hånd om alt forbruksavfall, slik de gjorde før 

2004. Forskjellen fra den gang vil være at blandet avfall ikke kjøres med 

bil til nærmeste deponi, men samles inn effektivt. Biologisk (nedbrytbart) 

avfall kan samles separat og sammen med avløpsslam, husdyrgjødsel 

m.m. brukes til å produsere biogass (drivstoff), og erstatte kunstgjødsel i 

landbruket. Effektiv innsamling av tørt avfall vil gi returselskapene sik-

ker tilgang på mer plast, papir, metall, glass m.m. til materialgjenvinning. 

Der samfunnet har investert i avfallsbasert fjernvarme kan kommunene 

legge til rette for effektive, lokalt tilpassede systemer. I samsvar med EUs 

«nærhetsprinsipp» bør det bli slutt på å frakte blandet avfall med foruren-

sende biler over store avstander. 

Kommunene står nærmest til å finne de beste løsningene lokalt, der inn-

byggere og berørt næringsliv har kort vei til å påvirke valgene. Dette bør 
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sees i sammenheng med mulighetene for innovasjon og sysselsetting, 

både lokalt og som del av FoU-samarbeid med andre europeiske land. 

Mindre avfall på avveie er prioritert. Men for å få bedre kontroll med 

forsøpling og ulovlig dumping på land og sjø trenger kommunen ressur-

ser. Penger kan skaffes via avfallsgebyr fra husholdninger og næringsliv. 

Dette inkluderer ryddeaksjoner, og at de som frivillig rydder strender og 

naturområder ikke må betale for å levere avfallet de samler. 

Produsenter og importører lever av å selge nye produkter, og bør der-

for ikke ha kontroll over avfallsforebygging og ombruk, da dèt kan redu-

sere deres inntjening. Særlig med hensyn til ombruk kan kommunene 

spille en viktigere rolle når gjenbruksstasjonene også kan motta forbruks-

avfall fra offentlige og private virksomheter.  

Ingen har i dag oversikt over hvor næringslivets forbruksavfall blir av. 

Hvis bedriftene igjen deltar i offentlig renovasjon fjernes dagens incentiv 

for ulovlig disponering og for at bedriftene blir gratispassasjerer i avfalls-

ordninger betalt av husholdningene. Bedre kontroll med næringslivets 

forbruksavfall vil også hindre ulovlig eksport og at kriminelle får hånd 

om avfallet. Oversikt over avfallsstrømmene er også en forutsetning for 

at Norge skal kunne rapportere de dataene EU vil kreve. 

Næringslivet henger etter, avfall fra husholdningene sorteres og gjen-

vinnes i dag med høyere miljøstandard. Samfunnet har aldri klart å gjøre 

de miljøvennlige alternativene billigst, og når bedriftene selv må finne 

avfallsløsning velger de gjerne den billigste – og dårligste. Skal folk 

bruke sin fritid på å sortere avfall må de kunne være trygge på at innsat-

sen er til nytte, og de må kunne forvente samme innsats fra næringslivet. 

Det kan oppnås dersom næringslivet igjen deltar i kommunal renovasjon. 

Kommunesektoren har løsningen. I desember uttalte KS’ hovedstyre at 

det er avgjørende at kommunene får ansvar for mer av forbruksavfallet. 

Det vil kreve noen justeringer i forurensingsloven og avfallsforskriften. I 

hovedtrekk vil en slik endring innebære å gå tilbake til systemet som 

gjaldt frem til 2004, og som fungerte langt bedre enn dagens. Endringen 

vil gi ubetydelige budsjettmessige virkninger, men en forutsetning for å 

lykkes er satsing på innkjøpskompetanse hos kommunene. 

Kommunesektoren vil være en krevende kunde hos avfallsbransjen, og 

kan benytte sin miljøkompetanse til å påskynde miljøforbedringer og in-

novasjon. Den kommersielle delen av avfallsbransjen kan gå glipp av 

noen inntekter fra verdier i næringslivets forbruksavfall. Til gjengjeld vil 

bedre kontroll med dette avfallet understøtte seriøse avfallsaktører, og 

fortrenge de useriøse. For alle andre grupper i samfunnet vil endringen ha 

positive virkninger, spesielt for husholdninger og frivillige organisasjo-

ner. I næringslivet vil endringen særlig være til gavn for små og mellom-

store bedrifter i distriktene, samt for offentlige virksomheter. 
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English summary 

Municipal waste from Norwegian businesses, is no longer collected by 

the municipalities alone. Distinctively Norwegian regulations have since 

2004 hindered coordinated collection, sorting and treatment of waste 

from businesses and private households, causing unnecessary transport. 

One set of expensive infrastructure should be enough. Investments in 

modern, advanced collection and local treatment will more often be feasi-

ble if systems can cover all types of municipal waste. Separate solutions 

also imply that people face different recycling systems at home, in 

schools and in workplaces, this is confusing and demotivating. 

Complying with EU’s action plan for the Circular Economy will demand 

great Norwegian effort regarding recycling, reuse and waste prevention, 

in line with the principles of the Circular Economy. Also, regarding inter-

national carbon emission targets, the existing Norwegian waste policy 

and performance will be insufficient. 

A national tax on new products from virgin raw materials will make du-

rable products, reuse and waste based products more competitive. It will 

also increase waste value and thereby boost waste sorting and recycling. 

On the other hand, “cherry picking” may increase, and the tax will give 

no improvements regarding waste with negative value. Increased costs of 

products and packaging is likely to be unpopular.  

A better solution may be return to well-known and proven, common sys-

tems for municipal waste. But this time, garbage trucks with mixed waste 

heading for the nearest landfill will be replaced by modern collection in-

frastructure with less transport at much more reuse and recycling. Biode-

gradable waste may be collected separately and used in combination with 

other organic sources to produce biogas i.e. for vehicles. Common collec-

tion facilitates predictable access to more dry waste fractions for pro-

ducer responsibility organisations. Cities having invested in waste based 

district heating may organise local waste systems accordingly. In accord-

ance with EU’s principle of subsidiarity, mixed waste should no longer 

be transported over long distances with polluting trucks.  

Local government is closest to find the best solutions. Local, democrati-

cally controlled waste management also gives inhabitants and local busi-

nesses more opportunities to voice their opinion. This should be seen in 

conjunction with R&D-efforts and job creation, both locally, and as part 

of cooperation between European municipalities.  
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Less waste astray is a priority. But to control littering and illegal dump-

ing on land and in sea, municipalities should have the opportunity to fi-

nance necessary activities through waste taxes, both from citizens and 

businesses. This includes waste clearing operations, and that volunteers 

should not have to pay for delivering the waste they collect.  

Most producers’ businesses are based on selling new products. Ac-

cordingly, they should not control waste prevention and reuse, as such 

activates will often reduce their revenue. Municipal reuse centres, receiv-

ing both business and household waste will be a better solution. 

Nobody really knows where municipal waste from Norwegian businesses 

end up. If all businesses return to public schemes, their incentive for ille-

gal dumping will be removed, and businesses can no longer be free riders 

in schemes paid by households. Leading this waste stream through mu-

nicipal systems will also prevent illegal export and waste based crime. 

The EU will require detailed data reporting, and Norway must anyhow 

find solutions to collect much more data on municipal business waste.  

Private sector is lagging behind. Waste from households is sorted and 

collected with higher environmental standard. National authorities have 

never succeeded in making the environmental friendly alternatives com-

petitive enough. And when businesses must find waste solutions on their 

own, many of them will go for the cheapest – and least eco-friendly. 

When people use their spare time om waste sorting, they should be confi-

dent that their efforts are beneficial, and that businesses contribute 

equally. This can be obtained if businesses return to municipal schemes.  

Municipalities have the solution. In December 2016, the main board of 

The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) pro-

nounced that it is vital that more municipal waste must be taken care of 

by the municipalities. The change requires limited regulatory changes, 

with minor budgetary impacts. In order to succeed, municipal procure-

ment expertise should have priority.  

Municipalities will be demanding customers for waste operators, and 

use their environmental knowledge to promote environmental gains and 

innovation. Commercial operators may miss some revenue from “cherry 

picking”, but on the other hand, serious players will benefit from a more 

transparent and well organised waste sector. All other groups will benefit 

from the change, particularly households and NGOs. Outside the waste 

sector, especially small and medium sized businesses in rural areas, and 

public entities in general, can expect less work and reduced costs. 
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1 Nye tider i avfallsvirksomheten  

Har samfunnet de mest effektive og miljøvennlige avfallsløsningene? 

De siste 25 årene er mye oppnådd på avfallsområdet; avfall skaper færre 

miljøproblemer, og mer av ressursene i avfallet utnyttes. Men nasjonalt 

og internasjonalt fokus på klima og miljø gjør at samfunnet stadig må 

strekke seg lengre. Ny teknologi fører til at gårsdagens avfallsløsninger 

og organisering ikke nødvendigvis er de beste lenger.  

I denne rapporten vil vi se nærmere på avfall fra arbeidsplasser som lik-

ner det avfallet folk har hjemme. Rapporten er et resultat av et FoU-opp-

drag som Civitas AS har utført for KS.  

Ord og uttrykk knyttet til avfall er forklart i ordlisten til slutt i rapporten. 

I teksten gis henvisninger til referanselitteratur med nummer i samsvar 

med litteraturlisten (litt. 1, litt. 2 osv.). Litteraturlisten og deler av teksten 

(elektronisk versjon) inneholder lenker til nettpublisert materiale. 

1.1 Hva er næringslivets forbruksavfall? 

Fram til 2004 hadde kommunene ansvar for alt avfall som oppsto innen-

for deres grenser, og som i art og mengde er likt husholdningsavfall. 

Dette kalles forbruksavfall, til forskjell fra produksjonsavfall der det vil 

være større mengder mer ensartet avfall. Dagens avfallsdefinisjoner er 

knyttet til hvor avfallet oppstår (husholdningsavfall og næringsavfall) og 

ikke art/mengde. Sammenhengen er illustrert i Figur 1: 

 

Figur 1: Hva er forbruksavfall fra husholdninger og næringsvirksomhet 
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EU benytter en definisjon av kommunalt avfall (Municipal Waste) som 

stort sett samsvarer med den norske definisjonen av forbruksavfall. Tema 

for denne rapporten er forbruksavfall / kommunalt avfall som kommer fra 

det som (noe misvisende) kalles «næring», dvs. både private bedrifter og 

offentlige institusjoner/virksomheter. 

Andre begreper som er viktige i avfallssammenheng er lavutslippssam-

funn, avfallshierarki og sirkulær økonomi. Disse forklares nedenfor. En 

mer utfyllende avfallsordliste finnes til slutt i rapporten. 

I et lavutslippssamfunn er utslipp av klimagasser så lavt at det er mulig å 

unngå global temperaturøkning på mer enn 2ºC (togradersmålet). Om 

dette skal bli en realitet må redusert utslipp også fra avfallssektoren, in-

kludert transport av avfall, gi betydelige bidrag.  

Avfallshierarkiet er nedfelt i EUs rammedirektiv for avfall og inngår i 

den norske avfallsstrategien. Formelt er hierarkiet stort sett implementert 

i norsk regelverk, men fram til i dag har en gjerne vært tilfreds hvis en får 

brukt materialer fra avfall til å lage nye produkter (materialgjenvinning). 

Full oppfølging av avfallshierarkiet innebærer at det skal legges størst 

vekt på å hindre at avfall oppstår, dernest å bruke ting om igjen. Å legge 

noe på avfallsfylling (deponi) er siste utvei, dersom ingen av de andre al-

ternativene er mulige til en forsvarlig kostnad. 

 

Figur 2: Avfallshierarkiet. Kilde: Miljødirektoratet 

Sirkulær økonomi innebærer at naturressursene i økonomien inngår i 

sluttede kretsløp basert på ombruk, reparasjon, oppgradering og material-

gjenvinning. Minst mulig av ressursene skal kastes bort som avfall og 

forurensende utslipp, og behovet for nye, jomfruelige ressurser reduseres 

til et minimum. I en sirkulær økonomi forblir ressursene i kretsløpet, 

også etter at produktet ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål. 

Dette betyr at mer avfall må sorteres ut til materialgjenvinning og biolo-

gisk behandling. Dette er i overensstemmelse med avfallshierarkiet. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF
https://www.regjeringen.no/contentassets/27128ced39e74b0ba1213a09522de084/t-1531_web.pdf
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Overgang til sirkulær økonomi krever endringer gjennom hele verdikje-

den, blant annet i hvordan produktene designes, nye forretnings- og mar-

kedsmodeller, endret adferd blant forbrukere og næringsliv og endringer i 

hvordan avfallet behandles. Det kreves systemendringer og innovasjon 

innen teknologi, organisasjon, samfunn, finansiering og politikkutfor-

ming. Figur 3 illustrerer hovedfasene i sirkulær økonomi. 

 

Figur 3: Sirkulær økonomi. Kilde: Avfallsstrategi Oslo kommune, litt. 26 

1.2 Kommunesektorens rolle 

1.2.1 Hva gjør kommunen? 

I forurensningsloven er kommunene tillagt lokal forurensningsmyndig-

het; avfallsoppgaver er spesifisert i avfallsforskriften. Kommunen skal 

føre tilsyn med forurensningssituasjonen, vurdere om avfall håndteres 

lovlig, og følge opp ulovlig avfallshåndtering. Kommunen har ansvar for 

innsamling, mottak og behandling av husholdningsavfall, med full kost-

nadsdekning gjennom avfallsgebyr.  

Kommunen skal samle inn avfall i det offentlige rom, med unntak av ste-

der der andre, f.eks. turistnæring, har ansvar. Kommunene kan pålegge 

opprydning av villfyllinger og annen forsøpling, og kan ilegge gebyrer 

for forsøpling. I tillegg til forurensningsloven er avfallshåndtering regu-

lert i en rekke andre lover underlagt landbruksmyndighetene, helsemyn-

dighetene, konkurransemyndighetene med flere. Med hjemmel i plan- og 

bygningsloven fører kommunene kontroll med bygg- og anleggsavfall. 

Næringsvirksomheter skal selv bringe eget avfall til lovlige avfallsan-

legg. I konkurranse med kommersielle aktører mottar de fleste kommuner 

nærings- og produksjonsavfall fra bedriftene, i distriktene ofte som eneste 

reelle tilbyder av slike tjenester.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-930
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Kommunene er forpliktet til å motta mindre mengder næringsavfall fra 

virksomheter, blant annet EE-avfall og PCB-holdige isolerglassruter. 

Kommunene har ansvar for at det er et tilstrekkelig tilbud for levering av 

farlig avfall fra husholdningene og mindre næringsdrivende (med inntil 

400 kg/år). Mottak fra bedrifter finansieres gjennom mottaksgebyr. 

En fullstendig oversikt over kommunenes ansvar og oppgaver knyttet til 

avfall finnes på nettsiden Miljøkommune (litt. 82). 

1.2.2 Hvem er «kommunen»? 

I denne rapporten vil vi omtale den som oppfyller kommunesektorens 

oppgaver som kommunen. Pr. 2016 deltar 94% av kommunene i til sam-

men 71 interkommunale avfallsselskap. Blant kommunene som organise-

rer renovasjonen på egen hånd er storkommuner overrepresentert.  

Noen kommuner eller interkommunale selskaper utfører oppgavene på 

avfallsområdet med egne ansatte (egenregi). Ofte er hele eller deler av 

den operative virksomheten konkurranseutsatt eller tildelt et offentlig fo-

retak med enerett. Primærkommunen skal uansett ha overordnet styring. 

I en undersøkelse fra 2015 (litt 13.) oppga 64% av kommunene at be-

handling av restavfall var basert på anbud, 13% gjorde dette i egen regi 

mens 23% benyttet tildelt enerett. 32% behandlet matavfall i egen regi, 

28% benyttet anlegg med tildelt enerett og 17% hadde hatt offentlig an-

bud. De øvrige 23% hadde ikke separat innsamling av matavfall. Svar-

prosenten var kun 40, så tallene er ikke nødvendigvis helt representative. 

Kommunens adgang til å delegere myndighet til kommunale eller inter-

kommunale avfallsselskap etter forurensningsloven § 83 er begrenset. 

Kommunestyret har hjemmel til å delegere den kompetansen til å treffe 

enkeltvedtak som kommunene har fått direkte i medhold av loven. Kom-

munen kan ikke delegere den kompetansen til å treffe vedtak i medhold 

av forurensningsloven og tilhørende forskrifter som er blitt delegert til 

kommunen fra departementet, f.eks. tilsyn med forsøpling. 

1.2.3 Hvilken betydning har kommunenes innsats? 

Kommunesektoren har en nøkkelrolle i arbeidet med omstilling til et lav-

utslippssamfunn og en mer sirkulær økonomi, i samsvar med miljøpoli-

tiske målsettinger nasjonalt og internasjonalt. Dette handler ikke bare om 

effektive og miljøvennlige avfallssystemer, men også om mulighet for in-

novasjon, sysselsetting og bærekraftig energibruk. Det handler også om å 

skape løsninger tilpasset geografi, infrastruktur, avsetningsmuligheter og 

miljøambisjoner lokalt. For å få til dette kreves samhandling med både 

innbyggere, statlige myndigheter, næringsliv og forskning.  

Europeisk og norsk avfallspolitikk sikter stadig høyere i avfallshierarkiet 

(se kap. 1.1). Deponering reduseres til et minimum. Materialgjenvinning 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Avfall/
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og særlig gjenbruk/avfallsreduksjon blir viktigere. Dette virker blant an-

net inn på kommunenes rolle som planmyndighet og samfunnsutvikler, 

og som eier av utførende avfallsselskaper. Det vil også gi vekst i næ-

ringer tilknyttet produkters kretsløp, som reparasjon og ombruk, sorte-

ring, gjenvinning og eksport av råvarer til produksjon av nye produkter. 

Lokalt er avfallet ofte en viktig ressurs, og det gjøres betydelige investe-

ringer i infrastruktur som sikrer effektive løsninger med høy miljøstan-

dard, for eksempel ved lokal utnytting av energi og gjødsel fra nedbryt-

bart avfall. Avfall som ikke egner seg til materialgjenvinning benyttes 

som innsatsfaktor til produksjon av fjernvarme. Samlet bidrar dette til re-

dusert bruk av fossile brensler og renere luft lokalt. 

Nyere teknologi som f.eks. avfallssug og optisk sortering innebærer store 

muligheter for miljøforbedringer og økonomiske besparelser, se kapittel 

1.8.1 og 2.10. Men slike løsninger krever bred deltakelse både fra inn-

byggere og næringsliv. Det samme gjelder lokalsamfunnets involvering i 

det grønne skiftet, f.eks. gjennom tilrettelegging for deleordninger, gjen-

brukssentraler, reparasjon og lokal gjenvinning. 

1.3 Hva skjer med avfallet 

Basert på data fra Miljødirektoratet (litt. 61), Statistisk sentralbyrå (SSB) 

mfl. vil vi her gi en statusoversikt med vekt på kommunesektorens rolle. 

I 2014 ble det registrert 11,9 millioner tonn avfall i Norge. 2,4 millioner 

tonn kommer fra private husholdninger, det meste via kommunal renova-

sjon. Fordeling på kilder er vist i Figur 4: 

 
Figur 4: Avfall i Norge 2014, fordelt på kilder (Data fra SSB statistikkbanken). 

Samme år ble det eksportert 1,74 millioner tonn avfall, det meste til Sve-

rige og Danmark. Importerte mengder er små. I perioden 2004-14 økte 

samlet avfallsmengde med 2,7 millioner tonn, eller ca. 3 % årlig. For hus-

holdningsavfallet var den årlige økningen 2,8 % i samme periode. Figur 5 

viser hvordan mengde husholdningsavfall og gebyrnivå har utviklet seg. 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfregno/
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Gebyrnivået økte betydelig i årene etter at kommunene mistet ansvar for 

næringslivets forbruksavfall (fra 2005), og har siden flatet ut. 

 
Figur 5: Utvikling i avfallsmengde og gebyrnivå. Datakilde: SSB Statistikkbanken 

Figur 6 viser hva som har skjedd med avfallet fra husholdningene siden 

2005. Forbrenning har fått en viktigere rolle etter at det ble innført forbud 

mot deponering av nedbrytbart avfall i 2009. Andelen materialgjenvin-

ning ligger på samme nivå som i 2005; dette inkluderer avfall som be-

handles på komposterings- og biogassanlegg. Den store økningen i mate-

rialgjenvinning fant sted før 2004. 

 
Figur 6: Utvikling i håndtering av avfall fra husholdningene (kilde: SSB, litt. 80) 

Det mangler statistikk på hvor mye av avfallet fra næringslivet som er 

forbruksavfall – dvs. mengde og sammensetning av tilsvarende avfall fra 

husholdningene. Tjenesteytende næringer finnes i både offentlig og pri-

vat sektor, og en stor del av avfallet herfra er forbruksavfall. Nesten halv-

parten av avfallet fra tjenesteyting leveres usortert som restavfall (blandet 

avfall). Figur 7 viser utviklingen siden 2006: 

Sendt til materialgjenvinning 

Forbrenning 

Deponering 

Annet 
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Figur 7 Avfall fra tjenesteytende næringer, fordelt på materialtype. Kilde: SSB 

Anlegg for behandling av avfall er spredt over hele landet, mens mate-

rialgjenvinning gjennomføres i et fåtall sentrale anlegg. Basert på data fra 

Miljødirektoratet (bl.a. litt. 61) gis det her en oversikt: 

Biogass 

I seinere år er det bygd flere større anlegg som utvinner biogass fra av-

fall. 8 anlegg benytter matavfall, noen av dem bruker i tillegg kloakkslam 

eller husdyrgjødsel som råstoff (se litt. 31). Biogassen blir i stor grad for-

edlet og benyttet som drivstoff i kjøretøy eller til andre formål der den er-

statter fossile energikilder. Restproduktene i form av fast eller flytende 

biogjødsel blir benyttet som næringstilsetning og jordforbedring. 

Kompostering 

Det finnes nå ca. 50 anlegg som komposterer biologisk nedbrytbart avfall 

og hageavfall. De fleste er relativt små, og mange av dem ble etablert i 

tilknytning til kommunale deponier for 10-30 år siden. I seinere tid er 

flere komposteringsanlegg nedlagt til fordel for biogassanlegg, og samlet 

kapasitet til kompostering er redusert. 

Emballasjeavfall og andre fraksjoner til gjenvinning 

Emballasjeavfall og liknende typer avfall blir nå i stor grad eksportert for 

sortering og materialgjenvinning. Noen av de sentrale gjenvinningsanleg-

gene som ble etablert på 1990-tallet er fremdeles i drift. Ordningene med 

produsentansvar for emballasje er nærmere beskrevet i neste kapittel. 

Bilvrak 

Kasserte kjøretøy, også fra privatpersoner, går ikke innom kommunen, 

men direkte til ett av de 168 godkjente mottakene. De tar ut brukbare de-

http://ostfoldforskning.no/media/1703/or-3416-bvc-biogassmodell-fase-iv-2016-versjon-3-aapen.pdf
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ler, fjerner drivstoff og farlig avfall m.m. (miljøsanering) og presser vra-

kene før de sendes til fragmenteringsanlegg. Det finnes 10 slike anlegg 

der vrakene kvernes og metall og andre materialer separeres i påfølgende 

prosesser, slik at mest mulig kan sendes til materialgjenvinning. 

Elektrisk avfall 

Forbrukere og næringsliv leverer avfall fra elektriske og elektroniske pro-

dukter (EE-avfall) til forhandlere eller kommunale mottak. To norske an-

legg driver maskinell behandling av EE-avfall i stor skala, litt flere utfø-

rer enklere manuell miljøsanering og demontering. Det er tilstrekkelig in-

nenlands kapasitet til første trinns behandling og miljøsanering, men 

noen typer utstyr/komponenter må eksporteres for videre behandling.  

Sortering  

For restavfall fra husholdningene finnes ett automatisk sorteringsanlegg 

(Romerike), ett er under bygging (Stavanger), og to planlegges (Østfold 

og Trøndelag). I tillegg er det ca. 10 anlegg for optisk sortering av poser 

med kildesortert husholdningsavfall. Motivert av bl.a. ønsket om mer ma-

terialgjenvinning er kommunenes interesse for slike anlegg økende. 

Sorteringsanlegg for blandet næringsavfall har som regel bare enkel tek-

nologi for brenselproduksjon, med fjerning av uønsket avfall. Et fåtall an-

legg har mer omfattende behandling av avfallet, for produksjon av kvali-

tetssikret brensel. I tillegg finnes et nettverk av anlegg for sortering av 

blandet papir- og pappavfall i ulike kvaliteter. Det meste av asken fra for-

brenningsanleggene gjennomgår nå utsortering av metaller.  

Forbrenning  

I 2014 gikk 2,36 millioner tonn restavfall til forbrenning, 1,15 mill. tonn 

fra husholdninger, resten fra næringslivet. De 19 norske forbrenningsan-

leggene tok unna 1,27 millioner tonn, med 78% utnyttelse av produsert 

energi. Samlet kapasitet økte fram til 2011, og har siden flatet ut. I sei-

nere år er tre mindre anlegg lagt ned, kun ett nytt kommer til (Tromsø). 

Manglende norsk kapasitet har medført økende eksport av avfall til for-

brenning. I 2014 gikk 0,72 mill. tonn til Sverige, som har ledig kapasitet 

og konkurransedyktige priser. Som følge av EU-lovgivning ble utslipps-

krav m.m. til norske forbrenningsanlegg innskjerpet i 2003 og i 2016. 

Deponering 

Hvis vi ser bort fra interne industrideponier er det 79 aktive avfallsdepo-

nier i Norge. 62 av dem mottar ordinært avfall, mens kun ett (Langøya) 

mottar farlig avfall. 16 deponier mottar stabilt (inert) avfall. Strengere 

EU-krav, som i 2006 ble tatt inn i den norske avfallsforskriften, førte til 

at mange deponier ble lagt ned. I 2009 innførte Norge på egen hånd for-

bud mot deponering av de fleste typer nedbrytbart avfall. I ettertid er 

enda flere deponier lagt ned, og samlet kapasitet betydelig redusert.  
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Behandling av farlig avfall 

50 anlegg (inkludert interne industrianlegg) har tillatelse til å behandle 

farlig avfall, dvs. deponering, forbrenning, nøytralisering/stabilisering og 

sortering/utskilling. Langt flere anlegg har løyve til mottak og videresen-

ding. For de fleste typer farlig avfall er det tilstrekkelig innenlands kapa-

sitet, men eksporten er økende. Det importeres betydelige mengder farlig 

avfall til anlegget på Langøya. 

I perioden 2003-14 økte mengden farlig avfall fra ca. 0,8 til 1,4 millioner 

tonn/år. Mengden som går til ukjent behandling er minkende, og anslås 

til ca. 50 000 tonn. Stadig mer farlig avfall går til gjenvinning, men siden 

totalmengden øker er antall tonn til sluttbehandling relativt stabilt. 

1.4 Produsentansvar – ansvarsdeling med kommunen 

Utvidet produsentansvar innebærer at den som innenlands produserer el-

ler importerer et produkt skal betale for avfallsbehandlingen etter at pro-

duktene kastes. Men det innebærer ikke at produsent/importør faktisk må 

dekke kostnadene «av egen lommebok», merkostnadene legges på salgs-

prisen til nye produkter. Den vanligste løsningen er at returselskaper står 

for gjenvinning av de avfallsfraksjoner som omfattes av produsentan-

svarsordningen. Produsenter og importører av tilsvarende produkter beta-

ler vederlag som finansierer returselskapet.  

Samtidig betaler innbyggerne avfallsgebyr til kommunen. De fleste retur-

ordningene finansieres delvis med vederlag og delvis med avfallsgebyr, 

siden oppgavene fordeles mellom kommuner og returselskaper. Forde-

lingen avklares i forhandlinger mellom kommunene og returselskapene, 

der kommunene i regelen får bidrag tilsvarende sine merkostnader ved å 

sortere ut og transportere fraksjonene til de ulike returselskapene.  

På oppdrag fra KS-FoU gjennomgikk Hjellnes Consult i 2015 de norske 

returordningene, og forholdet til kommunene (litt. 1), se også kap. 1.6.3. 

Utredningen omfatter en rekke avfallstyper og 15 returselskaper med 

store innbyrdes forskjeller i organisering, ansvarsfordeling m.m. Bransje-

avtaler, forskriftsfesting (avfallsforskriften) og/eller avgifter utgjør det 

formelle grunnlaget. Noen avfallsstrømmer går helt utenom kommunene 

(som kasserte kjøretøy og pantbare flasker/bokser). Som oftest står kom-

munen helt eller delvis for innsamling, sortering og viderelevering mot 

kompensasjon, det gjelder blant annet plast-, glass- og metallemballasje. 

Hjellnes anser at bl.a. disse emballasjefraksjonene med fordel kunne ha 

vært samlet inn sammen med annet avfall av tilsvarende materiale. 

Returordningene tilknyttet produsentansvar omfatter ca. 10 prosent av 

den totale avfallsstrømmen i Norge. Det er stort spenn i årlig mengde av-

fall som inngår i de forskjellige ordningene, fra 2 000 tonn PCB-holdige 

isolerglassruter til over 230 000 tonn bølgepapp (brunt papir). Det er også 

http://www.ks.no/contentassets/634d20fefec947e589a17125de4975c4/rapporten.pdf
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forskjell på hvor sammensatt avfallet er: Mens EE-avfall inneholder alt 

fra mobiltelefoner til kjøleskap og transformatorer, går det bare dekk og 

felger gjennom Dekkretur. I noen av ordningene inngår farlig avfall, 

f.eks. i EE-avfallet. Det er også forskjeller i avfallets verdi. Blybatterier 

inneholder 95% bly, verdt opp mot 10 000 kr/tonn, mens f.eks. en del av 

EE-avfallet har negativ verdi.  

Forholdet mellom produsentansvarsordninger og kommunens plikt til å 

«sørge for innsamling av husholdningsavfall» er omtalt i rapporten «Når 

husholdningsavfall blir butikk» (litt. 04). Det konkluderes med at produ-

sentene kan etablere mottaksordninger for de avfallsfraksjonene som om-

fattes av produsentansvarsordningen. Men innsamling direkte fra private 

husholdningen krever samtykke fra kommunene. Overgangen mellom det 

kommunale ansvaret og produsentansvarsordningene utgjør en gråsone, 

særlig hvis det ikke er klare avtaler mellom kommunene og produsentan-

svarsordningene (returselskapene).  

I en rapport fra Avfall Norge (litt. 3) er det gjort forsøk på en presisering 

av begrepet husholdningsavfall knyttet til ulike boformer og ulike former 

for innsamling. Rapporten omtaler også muligheten for å gi samtykke til 

at andre enn kommunen samler inn husholdningsavfall, med forslag til 

lokal forskrift. Det kan både gjelde returselskaper og private initiativ, 

f.eks. fra miljøorganisasjoner og tiltak som skoleinnsamling av batterier. 

1.5 Hvordan ble avfallsdefinisjonene endret? 

Fram til 1980-tallet ble det meste av avfallet lagt i deponier (avfallsfyl-

linger). Forbrenning fikk etter hvert en viktigere rolle. Papirgjenvinning 

og drikkevareemballasje (pantesystemer) har også en lengre historie.  

I 1994 kom de første returordningene basert på bransjeavtaler mellom 

næringslivet og Miljøverndepartementet. Samme år kom emballasjedi-

rektivet i EU, som Norge også måtte rette seg etter. Bransjeavtalene inne-

bar utvidet produsentansvar, se kap. 1.4, for å fremme materialgjenvin-

ning og forsvarlig håndtering av utvalgte avfallstyper. 

Seinere er det innført flere ordninger med forskriftsfestet produsentan-

svar, noen ganger i kombinasjon med bransjeavtaler. Forskriftsregule-

ringen innebærer i flere tilfeller mottaksplikt for forhandlere og kommu-

nene, og inkluderer i noen tilfeller avgifter. Produsentansvar er også et 

sentralt virkemiddel i EUs avfallspolitikk, som Norge må følge.  

I 2004 var de fleste av dagens returordninger for avfall på plass, og mate-

rialgjenvinningen var stort sett kommet opp på dagens nivå. Heller ikke 

ombruk og avfallsforebygging har økt siden den tid (se Figur 6 i kap 1.3). 

Det første forslaget til endring i forurensningslovens avfallsdefinisjoner 

ble sendt på høring i 1998. Før endringen i 2004 påpekte blant andre KS 
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og daværende Norsk Renholdsverks-forening (NRF) at de nye avfallsde-

finisjonene kunne være uhensiktsmessige. Blant argumentene mot defini-

sjonsendringen var faren for forsøpling når næringsdrivende ikke lenger 

måtte delta i offentlig renovasjonsordning. Svekket inntektsgrunnlag for 

kommunesektoren, med økte gebyrer for husholdningene, ble også på-

pekt som en mulig konsekvens. 

Tilhengerne av endringene argumenterte med at økt ansvar og handlefri-

het for næringslivet ville bidra til mer kostnadseffektive løsninger. Kre-

vende grenseoppgang mellom forbruks- og produksjonsavfall, med uklar 

praktisering kommuner imellom, ble også fremført som et argument. 

Med hensyn til forsøpling mente tilhengerne at det var tilstrekkelig med 

kommunenes mulighet til å føre tilsyn med næringsavfall som ligner hus-

holdningsavfall. Det er verdt å merke seg at endringene ikke kom som en 

direkte følge av EU-regelverk. 

Miljøverndepartementet foreslo den 31. mai 2002 å endre avfallsdefini-

sjonene i forurensningsloven, og dette ble godkjent i statsråd samme dag 

(Regjeringen Bondevik II). De tidligere begrepene forbruks- og produk-

sjonsavfall ble endret til nærings- og husholdningsavfall. Dette medførte 

at kommunenes ansvar på avfallsfeltet ble redusert, se kap. 1.1. 

Samtidig skulle offentlige og private virksomheter angivelig få økt hand-

lefrihet med hensyn til håndtering av eget avfall, og økt bevissthet om av-

fallsspørsmål. Slik skulle det bli mer interessant å utarbeide bedriftsin-

terne avfallsplaner, blant annet for å redusere avfallsmengdene, og å sor-

tere avfall for gjenvinning.  

Ifølge proposisjonen (litt. 46) hadde skjerpede krav til avfallsbehandling 

og innføringen av avgift på sluttbehandling av avfall forsterket næringsli-

vets behov for å kunne velge sorterings-, innsamlings- og behandlingsløs-

ninger i et marked, for dermed å kunne redusere kostnadene. Lovend-

ringen skulle bidra til økt kildesortering og gjenvinning ved at prisene i 

større grad ble forventet å reflektere kostnadene knyttet til behandling av 

avfallet bedriftene leverte. Bedrifter med blandet avfall kunne forvente å 

betale mindre til private renovatører hvis avfallet var sortert. Dette fordi 

renovatørene igjen måtte forholde seg til kostnader ved disponeringen av 

avfallet, enten ved levering til gjenvinning eller sluttbehandling. 

For å unngå forsøpling m.m. fra den delen av forbruksavfallet som etter 

lovendringen ble unntatt fra tvungen kommunal renovasjon, delegerte de-

partementet samtidig myndighet til kommunene, slik at de kunne føre til-

syn med besitter av næringsavfall etter forurensningsloven. Det fulgte 

ingen statlige midler med denne oppgaven, som heller ikke kunne finan-

sieres gjennom avfallsgebyret fra forbrukerne.  
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1.6 Ny «EU-pakke» om sirkulær økonomi 

EU-kommisjonen har lagt fram en ambisiøs politikkpakke om sirkulær 

økonomi, se definisjon i kap. 1.1. Pakken omfatter forslag til endringer 

av seks avfallsdirektiver, de største i rammedirektivet om avfall, emballa-

sjedirektivet og deponidirektivet. Endringene er ansett som EØS-rele-

vant, og må implementeres i norsk regelverk, primært i avfallsforskriften. 

Pr. 28.02.2017 har flere av direktivene som foreslås endres vært til be-

handling i EU-parlamentets miljøkomité (ENVI), og skal deretter voteres 

over i Parlamentet og diskuteres med Rådet og Kommisjonen. Utfallet 

her vi være avgjørende for den norske implementeringen, se kap. 3.5.6 . 

Handlingsplanen med 54 tiltak omfatter bl.a. produktdesign, produk-

sjonsprosesser, forbruk, avfallsbehandling og marked for sekundære rå-

varer. Satsing på forskning og innovasjon skal gi grunnlag for nye marke-

der, investeringer og forretningsmodeller. Det er valgt ut noen prioriterte 

områder, blant annet plast, matavfall, «kritiske» (sjeldne) råvarer, bygg 

og anlegg, biomasse og biobaserte produkter. 

1.6.1 Gjenvinningsmål 

Det foreslås skjerpede mål for forberedelse til ombruk og materialgjen-

vinning av forbruksavfall (husholdningsavfall og lignende), se Tabell 1 

og Tabell 2: 

 

Tabell 1: Mål for materialgjenvinning i EUs rammedirektiv for avfall: 

 
Tabell 2: Forslag til gjenvinningsmål i EUs emballasjedirektiv (forberedelse til ombruk og material-
gjenvinning av forbruksavfall) 

Gjenvin-
ningsmål for 
2020 i da-
gens 
ramme- 
direktiv  

Foreslått mål i revi-
dert direktiv 

Norsk resul-
tat i 2015  
(nye krav til 
rapportering 
m.m. vil gjøre 
tallet lavere) 
 

Miljødirektoratets anslag på hvor mye mer for-
bruksavfall (tonn pr. år) som må gå til materialgjen-
vinning for å nå EU-målene (litt. 59) 

 2025 2030 
 

 

2020 2025 
alt 

forbruks- 
avfall 

2030 
alt 

forbruks- 
avfall 

Forbruksavfall 
husholdning 

Alt forbruks-
avfall 

50 % 60 % 65 % 38 % 300 000 600 000 1 100 000 1 400 000 

Type emballasjeavfall  Mål i da-
gens em-
ballasje-
direktiv  

Foreslått mål i 
revidert EU- di-
rektiv 

Norsk resul-
tat 2014, la-
vere tall med 
ny regnemåte 

Direktoratets anslag på endret 
mengde til materialgjenvinning 
(tonn pr. år) for å nå EU-målene 
(litt. 59) 
 

2025 2030 2025 2030 

Totalt for alt emballasjeavfall 55% 65 % 75 % 56 % + 82 000 + 175 000 

Emballasje av papir/ papp 60 % 75 % 85 % 83 % -28 000 + 8 000 

Jernholdig metallemballasje 
50 % 

75 % 85 % 
78 % -1 000 + 2 000 

Aluminiumemballasje 75 % 85 % 

Glassemballasje 60 % 75 % 85 % 88 % -11 000 - 3 000 

Plastemballasje 22,5 % 55 % - 36 % + 34 000 - 

Treemballasje 15 % 60 % 75 % 8 % + 97 000 + 132 000 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/europapolitikk/ny-avfallspolitikk-i-eu/
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/europapolitikk/ny-avfallspolitikk-i-eu/
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Det settes minimumskrav til produsentansvarsordninger, se kap. 1.6.3 

I deponidirektivet foreslås at innen 2030 skal mengden forbruksavfall 

som deponeres maksimalt utgjøre 10% av generert mengde. Videre fore-

slås krav til separat innsamling av biologisk avfall. Kommisjonen vil re-

videre EU’s gjødselproduktregelverk for å bidra til økt utnyttelse av fos-

for fra biologisk avfall, slam og husdyrgjødsel.  

Det foreslås et krav om at matavfall skal reduseres i primærproduksjon, 

matproduksjon, detaljhandel og annen matdistribusjon, restauranter og 

husholdninger. Medlemslandene skal måle framdrift. Det settes ikke noe 

eget mål, men henvises til FNs bærekraftsmål på området (se kap. 1.7.2). 

Kommisjonen kan utforme indikatorer og felles metodikk.  

Gjenvinningsmålene omfatter husholdningsavfall og lignende avfall. I 

EU-terminologien kalles dette «municipal waste» (kommunalt avfall), og 

tilsvarer i praksis den tidligere norske definisjonen av forbruksavfall (se 

kapittel 1.1). Følgende presiserte definisjon av kommunalt avfall er fore-

slått i rammedirektivet for avfall (dansk tekst): 

(a) blandet affald og særskilt indsamlet affald fra husholdninger, herunder:  
– papir og pap, glas, metal, plast, bioaffald, træ, tekstiler, affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer  
– storskrald, herunder hårde hvidevarer, madrasser, møbler  
– haveaffald, herunder blade, græsklip  

(b)  blandet affald og særskilt indsamlet affald fra andre kilder, der med 
hensyn til type, sammensætning og mængde er sammenligneligt med 
husholdningsaffald  

(c)  affald fra renholdelse af markedspladser og affald fra renholdelse af gader 
og veje, herunder gadeopfej, indhold af affaldsbeholdere og affald fra 
vedligeholdelse af parker og haver.  

Kommunalt affald omfatter ikke affald fra spildevandsledninger og spildevands-
behandling, herunder spildevandsslam og bygge- og nedrivningsaffald. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin tolkning av EU-forslaget (litt. 50) inne-

bærer at alt forbruksavfall fra næringslivet må medregnes sammen med 

husholdningsavfallet, blant annet når oppnåelse av gjenvinningsmål skal 

vurderes. Det er ikke noen avgrensning knyttet til opprinnelse eller hvem 

som har ansvar for innsamling av kommunalt avfall. 

Videre foreslår Kommisjonen at materialgjenvinning skal måles som 

mengde inn til siste gjenvinningsprosess. Dette kan innebære en betydelig 

skjerpelse sammenlignet med dagens beregningsmetode i Norge, der 

mengde sendt til sorteringsanlegg som regel har blitt lagt til grunn. Kom-

misjonen foreslår også at forberedelse til ombruk av produkter, kompo-

nenter og avfall skal inngå i beregning av måloppnåelse. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2b5929d-999e-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/33113/utg%20brev_247.pdf
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1.6.2 Statistikk og rapportering til EU 

Foreslåtte endringer i rammedirektivet for avfall innebærer krav om årlig 

rapportering til EU om gjenvinningsnivå og i hvilken grad landene når 

gjenvinningsmålene (litt 52). En ny, felles beregningsformel skal gjelde 

alle medlemsland i EU/EØS. Slik vil en få mer sammenlignbar statistikk, 

og landene kan ikke lenger velge mellom ulike beregningsmåter. Det skal 

etableres effektive systemer som sikrer og dokumenterer kontroll med- 

og sporbarhet for avfallet.  

Rapporteringen knyttes opp mot kommunalt avfall, dvs. forbruksavfall fra 

både husholdninger og virksomheter. I dag rapporterer Norge material-

gjenvinningsandel for husholdningsavfall, og i tillegg gjør SSB et over-

slag for tilsvarende avfall fra andre kilder, se kap.1.3. Norge må derfor 

endre datainnsamling og rapporteringsmetode for gjenvinning av kom-

munalt avfall. Også generert mengde avfall må beregnes på en ny måte.  

Når mengden kommunalt avfall til gjenvinning skal måles som mengde 

sendt til endelig materialgjenvinning, kreves langt bedre og mer enhetlig 

organisering enn i dag, og langt bedre kontroll med næringslivets for-

bruksavfall. Endring i målepunkt vil kreve andre datakilder enn i dag. Det 

foreslås omfattende krav til rapportering, en egen kvalitetsrapport og en 

rapport som viser tiltak for kontroll og sporbarhet.  

Krav om rapportering av forberedelse til ombruk medfører at slik aktivi-

tet må organiseres på en helt annen måte i dag. Produktene må være sjek-

ket og evt. reparert av definerte operatører. En må kunne bevise at dette 

faktisk skjer, og rapportere resultatene. Ombruks- og reparasjonsnettverk 

skal gis tilgang til å hente ut gjenstander fra avfallsinnsamlingspunkter. 

Tiltak for og effekt av avfallsforebygging må dokumenteres ved bruk av 

indikatorer, med rapportering til Kommisjonen annethvert år. Også for 

matavfall trengs ny organisering, antakelig med rapportering på kommu-

nenivå. Det må lages nasjonal avfallsplan som bl.a. omtaler avfall med 

spesielt viktige ressurser og beskriver tiltak mot forsøpling. Avfallsstrate-

gien er Norges avfallsplan og program for avfallsforebygging, og denne 

må revideres i tråd med nye krav i EU-rettsaktene. 

I et EØS-notat fra 2016 (litt 52) konkluderer Klima- og miljødepartemen-

tet med at endringene i rammedirektivet gir behov for endringer i avfalls-

forskriften. Videre heter det at «Det må vurderes om endringene også 

medfører behov for nye definisjoner i forurensningsloven». 

1.6.3 Konsekvenser av EU-pakken for returordninger og kommuner 

På oppdrag fra KS-FoU utredet Hjellnes Consult i 2015 hvilke konse-

kvenser et tidligere forslag til minstekrav for utvidet produsentansvar i 

EU ville få for norske kommuner og returordninger (litt. 1). Daværende 

forslag var mindre ambisiøst enn de nyeste, se kap. 1.4. 

http://www.ks.no/contentassets/634d20fefec947e589a17125de4975c4/rapporten.pdf
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Også dette, tidligere forslaget innebar at medlemslandene måtte registrere 

mengder og typer avfall som går til endelig bearbeiding for ombruk, ma-

terialgjenvinning og energiutnytting, og gjøre fratrekk for avfall som må 

sorteres vekk, se kap. 1.6.2. Ikke alt utsortert avfall kommunene og næ-

ringsdrivende sender fra seg blir til nye produkter, og det er noen ganger 

uklart hva som skjer med resten, særlig ved eksport. Sett i forhold til da-

gens norske praksis må nå mer avfall sorteres ut for å oppnå samme gjen-

vinningsprosent. Returselskapene må dokumentere forsvarlig forsendelse 

og videre håndtering, og det blir langt større behov for registrering av 

materialstrømmer ulike steder i verdikjeden. 

Det tidligere forslaget til EU-pakke innebar at produsent/importør av nye 

produkter skulle dekke «alle avfallskostnader». I så fall måtte alle kostna-

der til innsamling, transport, sortering, videretransport, behandling, infor-

masjon, rapportering, avfallsforebygging og opprydningsinitiativ dekkes. 

Det er særlig innsamling, transport, avfallsforebygging og opprydnings-

initiativ som i dag bare delvis dekkes. Om alle kostnader skal dekkes må 

det tydeliggjøres hvem som til enhver tid eier avfallet og hvilket ansvar 

de ulike aktørene skal ha. Dèt kan rokke ved ansvarsfordelingen mellom 

kommuner og næringsliv, se kap. 2.5. Hvis produsent/importør skal 

dekke alle kostnader så Hjellnes (litt 1) det nødvendig å avklare 

 forhold til bestemmelsene i forurensningsloven § 34 om avfallsgebyr 

 om det er returselskapene eller kommunene som skal beslutte hvordan 

ordninger skal utformes/drives, evt. om de skal gjøre det i samarbeid.  

1.6.4 Vurdering og høring av EU-pakken for kretsløpsøkonomi 

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet våren 

2016 vurdert EU-kommisjonens pakke om sirkulær økonomi (litt. 50). 

Direktoratet mener de foreslåtte endringene i rammedirektivet for avfall 

og i emballasjedirektivet får størst konsekvenser for Norge, og ser behov 

for snarlige tiltak/virkemidler for å nå målene. Mer forbruksavfall og em-

ballasjeavfall må sorteres ut for materialgjenvinning og biologisk be-

handling. De ser behov for endret/forbedret statistikk og bedre sporbar-

het/kvalitetssikring av data for rapportering. Direktoratet har i 2016 utre-

det mulige krav om utsortering av våtorganisk avfall og plastavfall. 

Norsk arbeid for å stanse marin forsøpling vil påvirkes både av EUs vars-

lede plaststrategi og av Kommisjonens forslag til endringer i rammedi-

rektivet for avfall. Miljødirektoratet mener det kan bli behov for å innføre 

nye virkemidler mot forsøpling. Dersom EU-kommisjonen innfører re-

duksjonsmål for marin forsøpling, må det utarbeides metoder for å over-

våke forsøplingen i havet.  

Forslagene til endringer i EU-regelverket har i 2016 vært på høring, og er 

diskutert i relevante fora. Det fleste høringsinnspillene er positive til 

skjerpede mål til materialgjenvinning. Det fremheves at langsiktige mål 

gir forutsigbarhet og realistiske muligheter til omstilling, samtidig som 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/EU-Kommisjonen-foreslar-endringer-i-EUs-avfallsregelverk-som-del-av-pakke-om-sirkular-okonomi-2016764/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/EU-Kommisjonen-foreslar-endringer-i-EUs-avfallsregelverk-som-del-av-pakke-om-sirkular-okonomi-2016764/
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det påpekes at målene er krevende. Det er delte meninger om den fore-

slåtte presiseringen av hvordan materialgjenvunnet mengde skal måles. 

Flere uttrykker at kombinasjonen av nye mål og ny målemetode sammen 

gir et ambisiøst materialgjenvinningsmål for kommunalt avfall, men at 

dette samtidig må sees opp mot hva Kommisjonen vil anse som urenhe-

ter/svinn i prosessene. Høringsinnspillene er generelt positive til at defi-

nisjoner klargjøres, men særlig SSB påpeker økt arbeidsmengde. 

Høringsinstansene er i utgangspunktet også positive til de foreslåtte mini-

mumskravene til utvidet produsentansvar, se kap. 1.6.3. De som driver 

produsentansvarsordningene innen emballasje ønsker at det gis rom for 

tolkning av formuleringene i rettsakten, slik at medlemslandene kan gjøre 

nasjonale tilpasninger. De vektlegger også at produsentansvaret ikke bør 

inkludere hendelser som produsentene ikke rår over, for eksempel forsøp-

ling. Organisasjonene som representerer kommunene ønsker generelt 

krav som gir produsenter incentiver til avfallsreduksjon og materialgjen-

vinning, så vel som et ansvar for å unngå forsøpling. 

I EØS-notatet for nytt rammedirektiv (litt 52) sier departementet at «For-

slaget kan medføre at kommuner og næringsliv får kostnader ved etable-

ring av nye innsamlings- og sorteringssystemer for avfall, men samtidig 

kan de få inntekter fra salg av utsortert avfall til råvareindustrien.» … 

«Økte materialgjenvinningsmål kan også gi muligheter for gjenvinnings-

industrien og teknologileverandører ved at større avfallsmengder skal 

håndteres/sorteres, materialgjenvinnes eller behandles biologisk» 

1.7 Andre internasjonale styringssignaler 

1.7.1 Paris-avtalen (COP21) 

Avtalen fra Klimatoppmøtet i Paris i 2015 innebærer at landene skal sta-

bilisere sine klimagassutslipp snarest mulig og oppnå klimanøytralitet in-

nen 2050. Bl.a. for å sikre oppfølging gjennom nasjonale ambisjoner skal 

deltakerlandene hvert femte år rapportere om tiltak og måloppnåelse.  

Uten innsats på avfallsområdet blir det vanskelig å nå klimamålene. Mer 

miljøeffektive avfallssystemer, og overgang til sirkulær økonomi (se kap. 

1.1), blir sentralt. Det inkluderer å forebygge at avfall oppstår, samt for-

lenget levetid og ombruk som holder produkter i kretsløpet. Dette kan gi 

reduserte klimagassutslipp gjennom livsløpet fra fremstilling av råvare og 

produkt til avfallsbehandling. De største effektene kommer i landene der 

framstilling av råvarer og produksjon skjer. FNs Internasjonale Ressurs-

panel peker i en rapport fra 2014 på at re-produksjon, dvs. at et produkt 

blir «gjenskapt» som tilsvarende produkt, kan redusere klimagassutslip-

pene med opptil 50 prosent sammenlignet med ny produksjon.  

Avfallssektoren i Norge kan også bidra med betydelige kutt i klimagass-

utslippene. Dette diskuteres nærmere i kapittel 1.10.  
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1.7.2 FNs bærekraftsmål fra 2015 

FN definerer bærekraftig utvikling som å ta vare på behovene til mennes-

ker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter 

til å dekke sine. Bærekraftsmålene inkluderer et tiårig handlingsprogram 

for bærekraftig forbruk og produksjon, der andelen matavfall pr. innbyg-

ger på verdensbasis skal halveres innen 2030. Generelt skal avfallsmeng-

dene reduseres betydelig gjennom reduksjon, gjenvinning og ombruk. 

1.7.3 Miljøteknologi, FoU-samarbeid i EU 

Utvikling og bruk av miljøteknologi er et viktig grunnlag for den sirku-

lære økonomien, og inngår i EU-pakken. Nytt EU-regelverk vil medføre 

behov for ny eller forbedret avfallsteknologi. Her blir det viktig å kople 

de som kan tilby nye løsninger med dem som eier problemene. På til-

budssiden finnes både forskningsinstitusjoner og tilbydere av nye tjenes-

ter og produkter. På avfallsområdet er kommunesektoren, sammen med 

statlige myndigheter, returselskaper og avfallsbransjen, problemeierne.  

EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 gir store mulig-

heter for finansiering av næringsutvikling, teknologiutvikling og innova-

sjon. Norge er her en aktiv deltaker, med rundt 5 prosent av søknadene, 

og har fram til 2016 mottatt over 1,6 milliarder kroner i støtte. Hori-

sont2020 gir kommunene store muligheter til å finansiere innovative løs-

ninger, i samarbeid med andre europeiske kommuner, forskningsmiljøer, 

næringslivsaktører mfl. Nye EU-rettsakter, som pakken om kretsløpsøko-

nomi, medfører behov for innovative løsninger, og tilknyttede søknader 

blir gjerne prioritert ved tildeling av EU-midler. 

EØS-finansieringsmekanismene gir statlige og kommunale myndigheter i 

Norge mulighet for å delta i samarbeid med tilsvarende organer i ny-

ere/sørlige EU-land. Forskning og næringsliv kan også delta i prosjekter.  

Avfallssamarbeid mellom kommuner finner også sted i internasjonale or-

ganisasjoner, slik som Eurocities, CEMR og CEEP. 

1.7.4 Konkurranseregelverket, EØS-avtalen 

I et KS-FoU-prosjekt fra 2006 (litt. 15) har Statskonsult/IRIS vurdert for-

holdet mellom regelverksutviklingen i EUs indre marked og handlings-

rommet for kommunal sektor i Norge. Avfall er her viet et eget kapittel. 

En ECON-rapport (2006-031, ikke nettpublisert) hadde slått fast at kon-

fliktnivået i bransjen var høyt, at det ofte hadde sammenheng med uklare 

regler, og at monopoltjenester og konkurranseutsatte tjenester ofte ble ut-

ført av samme kommunale eller interkommunale selskap. 

Alle de vurderte organisasjons- og eierskapsformene hadde i noen grad 

utfordringer med EØS-regelverk. De «kommunale» selskapsformene; 

kommunalt foretak (KF) og interkommunalt selskap (IKS), gir mulighet 

http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal/Dette-er-FNs-baerekraftsmaal
http://eeagrants.org/
http://www.eurocities.eu/
http://www.ccre.org/
http://www.ceep.eu/
https://www.difi.no/sites/difino/files/2006-13.pdf
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for sterkere politisk styring. Aksjeselskapsformen (AS) er enklere å hånd-

tere juridisk sett og gir grunnlag for raskere tilpasninger til økende kon-

kurranse. Avveiing mellom politisk styring og markedstilpasning ble av 

mange kommuner opplevd som vanskelig. 

Forholdet mellom egenregi og konkurranse er det feltet som etter Stats-

konsult sin vurdering ga renovasjonsvirksomheten størst utfordringer. 

Reglene for hvordan virksomheten må organiseres for at det fortsatt skal 

være egenregi er til dels uklare. Dette ble særlig opplevd problematisk i 

forbindelse med større investeringer.  

Mange avfallsselskap opererer både innen monopolområdet hushold-

ningsavfall og det konkurranseutsatte området næringsavfall. Dette har 

ført til kritikk og klager fra private aktører i bransjen. Hovedargumentet 

til de private aktørene er at det skjer kryssubsidiering i de kommunale 

selskapene. De kommunale selskapene har avvist dette, men også arbei-

det med rutiner og organisasjonsmodeller som skal gi større åpenhet og 

mindre grunnlag for klager om dette fra de private aktørene.  

Statskonsult berører også forholdet mellom avfall som miljøproblem og 

som økonomisk ressurs. Miljøproblemer er et kommunalt anliggende, 

men samtidig ser kommersielle aktører verdiene avfallet representerer. 

Sett i sammenheng med EØS-reglene blir dette komplisert, og det er ikke 

enkelt å gi klare definisjoner som kan sikre en helhetlig forståelse av ut-

fordringene og hvordan de kan løses organisatorisk. 

Uklare regler, ulike juridiske fortolkninger og svak nasjonal oppfølging 

ga kommunene store utfordringer etter at avfallsdefinisjonene ble endret i 

2004. Statskonsult fant at kommunene ønsket bedre avklaring av hvordan 

de kunne organisere virksomheten for å møte utfordringene. Sett i sam-

menheng med EØS-påvirkningen konkluderer Statskonsult med at felles 

interessepolitikk er viktig. Hver for seg vil kommuner og avfallsselskap 

som regel mangle ressurser og kompetanse til å drive påvirkning av na-

sjonale myndigheter. Kommuner og avfallsselskaper bruker også mye 

ressurser på advokat- og konsulentbistand i EØS-relaterte saker.  

1.8 Nye behov i Norsk avfallsvirksomhet 

For at Norge skal nå EU-målene for materialgjenvinning i 2025 og 2030 

trengs bedre infrastruktur for de fleste typer forbruksavfall fra hushold-

ninger og næringsliv (kommunalt avfall). Å nå klimamålene vil også 

kreve stor innsats. Dette omfatter både kildesortering, sentralsortering, 

sortering før materialgjenvinning og selve materialgjenvinningen. 

Behov for utvikling av infrastruktur og anlegg kan delvis dekkes gjen-

nom kjøp av tjenester i utlandet, men en del må uansett gjøres i den en-

kelte kommune eller landsdel her hjemme. Forurensning og andre miljø-
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ulemper knyttet til transport taler for løsninger med minst mulig avfalls-

transport, i alle fall på veiene. Hensyn til sysselsetting og effektivitet kan 

peke i samme retning, i den grad konkurranselovgivningen tillater det. 

Vurderingene nedenfor er blant annet basert på kunnskap fra Miljødirek-

toratet og kommunene (litt. 51, 59 mfl.). Gitt EU-pakken, slik den nå fo-

religger, og de norske klimamålene må det regnes med store behov på 

områdene som behandles i de neste avsnittene.  

1.8.1 Innsamlings- og sorteringsteknologi 

Særlig i store byer og områder med stor befolkningsvekst og fortetting vil 

det bli behov for ny eller forbedret teknologi for miljø- og kostnadseffek-

tiv innsamling av avfall. Det gjelder avfall fra husholdninger, næringsliv 

og fra det offentlige rom, så langt mulig med felles løsninger for disse 

fraksjonene.  

 
Figur 8: Avfallssug – før og etter. Foto: BIR 

Med avfallssug (bossnett) erstattes søppeldunkene med luktfrie, brann-

sikre, små nedkastpunkt – døgnåpne for menneskene og alltid stengt for 

skadedyr. Mye plass frigjøres når avfallsbilen ikke lenger må kjøre i tett-

bygde områder; også utrykningskjøretøyer får det enklere. Med hensyn til 

trivsel og hygiene sammenliknes den nye løsningen med overgangen fra 

utedo til vannklosett.  

 
Figur 9: Gammel og ny versjon av lokal avfallsløsning, Laksevåg 
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Figur 10: Løsning for tømming av avfallssug: Foto www.envac.no  

Avfallssug innebærer betydelig styrket mulighet for gjenvinning, særlig i 

kombinasjon med optisk sortering av avfallet. Abonnentene sorterer her 

ulike avfallstyper i poser med ulike farger. På sorteringsanlegget skilles 

avfallstypene automatisk fra hverandre ved hjelp av optiske sensorer som 

kjenner igjen fargen på posene.  

 

Figur 11: Optisk sortering av avfall. Illustrasjon: Sörmland Vatten 

Optisk sortering vil også gi effekt uten avfallssug. Det muliggjør hente-

ordninger for langt flere avfallsfraksjoner, uten at folk må ta hensyn til 

hentedager. Erfaringsmessig gir henting av kildesortert avfall betydelig 

mer kildesortering enn om abonnentene må bringe avfallet til oppsam-

lingspunkter. Kjørefrekvensen for forurensende avfallsbiler reduseres 

også når flere typer avfall kan samles inn samtidig. 

Særlig på steder uten optisk sortering kan det bli nødvendig å etablere an-

legg for sentral sortering av alt restavfall, ellers kan det bli vanskelig å få 

tak i nok avfall til materialgjenvinning. Sentral sortering forutsetter i 

praksis at våtorganisk avfall er frasortert, se kap. 1.8.2. 

http://www.envac.no/
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Ny teknologi for identifikasjon, forbehandling, sortering og gjenvinning 

muliggjør effektive prosesser med mindre svinn og bedre kvalitet på ut-

sorterte fraksjoner. Slik teknologi er også viktig for å sikre utsortering av 

prioriterte miljøgifter, slik at de ikke går ukontrollert inn i nye produkter. 

I årene som kommer vil nye innsamlings- og sorteringsløsninger medføre 

behov for svært store investeringer, og det vil være nødvendig med grun-

dig planlegging og koordinering mellom en lang rekke aktører. Det er 

urealistisk å basere slike investeringer på initiativ fra kommersielle aktø-

rer, ingen part vil alene kunne få gevinst av så store investeringer. Det er 

snakk om store mengder avfall, der transport over store avstander hver-

ken er økonomisk eller miljømessig forsvarlig. Det er heller ikke realis-

tisk å få på plass slike løsninger uten at alt forbruksavfall i aktuelle områ-

der inngår, til det er investeringene for store. Alternativet er mer primi-

tive løsninger med høyere kostnader for næringsliv og innbyggere, 

mindre materialgjenvinning og for øvrig lavere miljøstandard. 

1.8.2 Våtorganisk avfall, biogass, kompostering 

Det trengs her langt bedre systemer for kildesortering, med stor oppslut-

ning i hele landet. Det er delvis snakk om store investeringer, men effek-

tiv gjennomføring er uansett avgjørende, helst med felles løsninger for 

næringsliv og husholdninger.  

Bare for husholdningsavfall anslår Miljødirektoratet et behov for nye el-

ler utvidede biogassanlegg som kan motta ca. 400 000 tonn avfall. Det vil 

kreve store investeringer. Samtidig er transport av våtorganisk avfall over 

store avstander både teknisk og miljømessig krevende, noe som taler for 

lokale eller regionale løsninger. 

I fremtiden vil nye teknologier kunne gi mer biogass/energi pr. tonn av-

fall, eller redusere energibehov i biogassanlegg og andre avfallsbehand-

lingsanlegg. Pyrolyse vil kunne supplere biologisk behandling av enkelte 

avfallstyper, men foreløpig er behandlingskostnaden relativt høy. Ved 

pyrolyse forbrennes biomasse ved høy temperatur under oksygenfattige 

forhold der kull (biokull), gass (biogass) og olje (bioolje) dannes. Biokull 

kan brukes som jordforbedringsmiddel og binder karbon over lang tid i 

jord, olje og gass kan brukes til energiformål. Fremtidens biogass- og py-

rolyseanlegg vil kunne produsere klimanøytralt hydrogen, som kan bru-

kes som energibærer; det vil bli billigere enn hydrogenproduksjon basert 

på elektrolyse. Gjennomføring er avhengig av forutsigbar tilgang på bio-

logisk råstoff, både fra virksomheter og fra husholdningene. 

Noen komposteringsanlegg vil drives videre, særlig der en også har for-

brenningsanlegg. For å holde utslipp av klimagasser på et lavest mulig 

nivå er oppgradering av slike anlegg og god komposteringspraksis viktig. 

I regioner med mye sesongbasert turisme og næringsmiddelindustri er det 

særlig viktig å finne felles løsninger for innbyggere og virksomheter.  
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Figur 12: Den Magiske Fabrikken bruker husdyrgjødsel og matavfall til å pro-
dusere biogass til drift av busser og avfallsbiler, samt biogjødsel som erstatter 
kunstgjødsel i landbruket. Foto: Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Bio-
gass) 

1.8.3 Materialgjenvinning av tørt avfall 

For tørre avfallsfraksjoner som papir, plast, glass, metall og tekstiler kan 

det bli behov for store investeringer, både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Dagens løsning der glass og metall bringes til innsamlingspunkter («ig-

loer» ved butikker etc.) kan måtte erstattes med henting av slikt avfall, 

både fra boliger og næringsvirksomhet. Grunnen er at henteordninger har 

større oppslutning, og at bedriftene i dag leverer for lite. Det er videre be-

hov for økt kapasitet til sortering av disse fraksjonene. 

Selv om papirmengdene reduseres, vil det bli behov for bedre kildesorte-

ring av det gjenværende papiret, både fra privathjem og arbeidsplasser. 

Også her er det behov for sorteringskapasitet. 

Det kan bli behov for å sortere ut blandet plast på gjenvinningsstasjoner, 

og et felles system for innsamling av alle typer tekstiler. For plast kan det 

også bli behov for et anlegg for materialgjenvinning i Norge. Mest rasjo-

nelt og miljøvennlig er antakelig regionale anlegg for å foredle plasten, 

der en sikrer avsetning for plastbaserte produkter i samme område.  

I Norge er vi vant til å anse reint trevirke som brensel, dvs. at brukt tre-

virke energigjenvinnes. Men de foreslåtte EU-kravene vil innebære at det 

ikke er godt nok; det forutsettes nå at mye avtreviket materialgjenvinnes, 

og det vil bli krevende for Norge. Det trengs i så fall nye systemer for ut-

sortering, der både husholdninger og bedrifter må bidra. Det kreves store 

investeringer i gjenvinningsanlegg, og det må etableres et marked for 

produkter basert på treavfall. Dette området bør sees i sammenheng med 

produksjonsavfall fra skogbruk og bygg- og anleggsvirksomhet, der det 

mange steder finnes lokale løsninger for bruk av trebaserte materialer.  

https://www.vfk.no/Documents/Vestfold%20Klima-%20og%20energiforum/Aktueltartikler/Produktblad3_DMF.pdf
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1.8.4 Forbrenning 

Norske forbrenningsanlegg hadde i 2014 en samlet kapasitet på 1,59 mil-

lioner tonn restavfall. Behov for netto eksport av restavfall var 0,73 mill. 

tonn. Skal vi nå EU-målet om 65% materialgjenvinning i 2030 (mot da-

gens 38%), må andelen forbruksavfall til forbrenning reduseres. Men 

samtidig vil befolkningsvekst gi flere tonn avfall totalt sett.  

På oppdrag fra Avfall Norge har norsk Energi (litt. 08) i 2009 anslått at 

det vil være nok råstoff til norske forbrenningsanlegg som antas å fortsatt 

være i drift i 2030. Men det vil ikke være grunnlag for nyetableringer, og 

det vil ikke lenger være behov for eksport. For å sikre effektiv og miljø-

vennlig logistikk vil det være avgjørende at avfall fra både næringsliv og 

husholdninger i de delene av landet hvor det er forbrenningsanlegg fak-

tisk går til energigjenvinning i disse anleggene.  

Avfall Norge fikk i 2009 også vurdert konsekvensene dersom norske for-

brenningsanlegg med energigjenvinning ikke mottar nok avfall (litt. 08). 

Rapporten viser at dette vil gi store miljømessige konsekvenser. Hvis alle 

anlegg i 2009, inklusive de som bare var planlagt, sto uten avfall, ville år-

lige CO2-utslipp øke tilsvarende daværende utslipp fra daværende gass-

kraftverk på Kårstø, eller ca. 10% av den totale veitrafikken i Norge. I til-

legg ville det bli store økninger i utslipp av bl.a. NOX, SO2 og støv. Der-

som den gang planlagte anlegg ikke ble bygget, ville dette i tillegg ha en 

negativ sysselsettingseffekt på 5 000 årsverk over 5 år, dvs. 1000 per år. 

I 2015 ble det foretatt en kartlegging av forventet utvikling i forbren-

ningskapasitet i Norge fram mot 2030 (litt. 12). Det forventes ikke ve-

sentlige endringer i innenlands kapasitet. Selv med et ambisiøst scenario 

for økt materialgjenvinning viser også denne utredningen at det vil være 

en tilnærmet balanse mellom anleggskapasitet og tilgang til brennbart 

restavfall i 2030, forutsatt at avfall ikke eksporteres til forbrenning. 

1.8.5 Deponering 

Metanutslipp fra nedbrytning i deponiene står fremdeles for den største 

delen av klimagassutslippene fra avfallssektoren. Strengere krav, og sær-

lig forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall fra 2009, bidrar til at 

utslippene reduseres. Men ny kunnskap viser at nedbrytningen tar lenger 

tid enn tidligere antatt. Det vil i mange år fortsatt være behov for investe-

ringer, og særlig etterdrift, av deponier med avfall fra både husholdninger 

og næringsliv. Dette gjelder spesielt uttak av biogass fra deponiene. 

1.8.6 Avfallsforebygging og ombruk 

Avfallsforebygging skal hindre at avfall oppstår. Vi bør bruke færre pro-

dukter og beholde dem lengre. Hvert produkt og dets emballasje skal gi 

http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21944&pArticleCollectionId=3918
http://www.avfallnorge.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=62748
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minst mulig avfall når det kastes, inneholde minst mulig skadelige stof-

fer, og være lettest mulig å gjenvinne. Avfallsforebygging vil også om-

fatte salgsmateriell, der en for eksempel må redusere bruk av engangsut-

styr («sjokkselgere») o.l. i butikkene.  

Ombruk innebærer at brukte produkter, i stedet for å kastes, brukes videre 

i sin opprinnelige form. Forberedelse til ombruk kan innebære kontroll, 

vask eller reparasjon av et kassert produkt, slik at det fortsatt kan brukes 

til det opprinnelige formålet. I de foreslåtte EU-målene for materialgjen-

vinning av forbruksavfall inngår også forberedelse til ombruk 

For at de nye EU-kravene til dokumentert innsats og måloppnåelse skal 

være innen rekkevidde, er det nødvendig med en aldri så liten «revolu-

sjon» innen avfallsforebygging og ombruk. Desentraliserte mottak for 

ombruk, reparasjon og salg av brukte gjenstander må etableres i stor stil. 

Skal slike løsninger bli rasjonelle og effektive er det en forutsetning at 

både husholdningene og næringslivet i kommunene støtter opp under fel-

les løsninger, og at disse kan etableres lokalt uten unødvendig transport.  

Avfallsreduksjon og ombruk inngår i næringslivets produsentansvar. 

Samtidig er det vanskelig å komme utenom at aktørenes inntjening er 

nært knyttet til omsetning av nye produkter. I langt fra alle markedsseg-

menter er det realistisk å erstatte inntjening fra høyt volum (mange solgte 

produkter) med færre, mer varige produkter – og få like høy inntjening. 

Kostnader til avfallshåndtering er normalt svært små, sett i forhold til 

kostnader til produksjon, markedsføring og distribusjon av nye produkter 

– så idéen om at produktdesign blir mer miljøvennlig når produsenten må 

bære avfallskostnadene har begrenset rot i virkeligheten. Dette taler for at 

produsentene selv ikke bør ha kontroll over avfallsforebygging og om-

bruk, men heller bidra økonomisk til at dette skjer. 

1.8.7 Vurdering av forbruksmønster og avfall i sammenheng 

Klimagassutslipp og annen forurensning etter at et produkt har blitt av-

fall, må sees i sammenheng med tilsvarende utslipp, samt energibruk ved 

produksjon, distribusjon av nye produkter, og i bruksfasen. Det hjelper 

lite at et produkt gir lite miljøpåvirkning den dagen det blir avfall, hvis 

det går på bekostning av tilsvarende egenskaper tidligere i livsløpet. Om-

fanget av forbruk har selvsagt også betydning.  

Livssyklusanalyse eller livsløpsanalyse (LCA) brukes for å skape et mer 

helhetlig bilde i forbindelse med offentlige innkjøp og miljøstyring i alle 

typer virksomheter. Men slike analyser kan også være viktige for å vur-

dere om avfallsfeltet er riktig arena. Ofte kan en utfordring på avfallsom-

rådet (f.eks. økende avfallsmengde) bare være et symptom på et større, 

bakenforliggende problem tidligere i livsløpet (høyt forbruk av «feil 

type» produkter). Temaet sto sentralt i samarbeidet Framtidens byer, se 

også kapittel 1.12. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Livssyklusanalyse
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/by--og-stedsutvikling/framtidensbyer/forbruk-og-avfall/id548118/


 

KS-FOU –  MILJØE FFEKTIV E AVFALLSLØ SNINGE R  

35  

1.9 Nærhetsprinsipp og behandlingskapasitet 

På oppdrag fra Avfall Norge har Mepex Consult anslått avfallsstrømmer 

fram mot 2030 (litt. 12). Dette er basert på ulike scenarier for utvikling av 

mer effektiv utsortering til materialgjenvinning og generell utvikling i av-

fallsmengder. De forventer en vesentlig vekst i totale avfallsmengder der-

som effektive tiltak for avfallsforebygging ikke iverksettes.  

Med bedre avfallssystemer kan mengden materiale utsortert til material-

gjenvinning øke med 120%, eller nærmere 800.000 tonn, bare fra hus-

holdninger (mat, papir, plast, tekstiler, glass, metall). I 2013 ble 39 % av 

alt husholdningsavfall utsortert for materialgjenvinning/biogass/kompos-

tering. Dette kan øke til 54% om de beste kjente tiltakene («best prac-

tice») iverksettes. Rapporten inneholder også en kapasitetsbalanse for 

forbrenning, se kap. 1.8.4.  

Norge må følge Nærhetsprinsippet, nedfelt i avfallsrammedirektivets ar-

tikkel 16: «Prinsipper om tilstrekkelig egenkapasitet og nærhet». En gjen-

nomgang utført av Avfall Norge (litt. 10) viser at de fleste av våre nabo-

land med underkapasitet og med kapasitet under bygging, har iverksatt –  

eller vurderer å iverksette – restriksjoner på eksport av avfall.   

Finland tillater kun eksport av kommunalt avfall når de totale kostnadene 

er «vesentlig mer fordelaktige» og behandlingen er vesentlig bedre for 

miljøet enn innenlands behandling; det finske Miljødirektoratet avgjør i 

tvilstilfeller. Andre land, som Polen, beskytter sin kapasitet med eksport-

forbud under henvisning til EUs nærhetsprinsipp. Irland og Storbritannia 

vurderer tiltak for å beskytte egen kapasitet for energigjenvinning etter en 

periode med raskt stigende eksport av foredlet avfallsbrensel. 

I land med tilstrekkeligkapasitet, eller overkapasitet, for behandling av 

eget avfall i energigjenvinningsanlegg, varierer praksis. Danmark gjør 

fortsatt aktivt bruk av nærhetsprinsippet på kommunalt avfall, mens Sve-

rige i prinsippet har åpne grenser. Men svenskene opererer med særskilt 

prising av transporten, gjennom «sjablongverdier» i anbudene. Det gir 

konkurransefortrinn til nærliggende avfallsanlegg. 

En juridisk gjennomgang (litt. 16) konkluderer med at nærhetsprinsippet 

kan «trumfe» EØS-bestemmelsene om fri bevegelighet av varer/tjenester 

og øvrige norske regler for konkurranse og offentlige anskaffelser. Ene-

rett kan tildeles "offentligrettslig organ" som selv er omfattet av reglene 

for offentlige anskaffelser, men det kreves kunngjøring. Forutsetningen 

for at eneretten skal være lovlig er at den er egnet, konsistent og nødven-

dig for å realisere miljøbeskyttelsen. Hver enerett må vurderes separat. 

Litt. 16 oppsummerer norsk rettspraksis som understøtter konklusjonen.  

http://www.avfallnorge.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=62748
http://www.avfallnorge.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=62978
http://www.ksbedrift.no/media/1829/kommunale-enerettigheter-i-avfallssektoren.pdf
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1.10 Klimagassutslipp knyttet til forbruksavfall 

Samlet utslipp fra avfallssektoren viser en jevn nedgang siden 1991, og 

utslipp fra deponiene utgjør nå under to prosent av klimagassutslippene i 

Norge (1,2 mill. tonn CO2‐ekvivalenter).  

I Miljødirektoratets kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling (litt. 51) 

er det anslått følgende framtidige avfallsutslipp dersom ikke nye tiltak 

gjennomføres: 

 Anslag norske utslipp uten nye tiltak 
tonn CO2-ekvivalenter 

2030 2050 

Avfallsvirksomheten samlet 641 000 400 000 

Herav gjenværende deponier 440 000 240 000 

For at avfallssektoren skal bidra til lavutslippssamfunnet i 2050, ser Mil-

jødirektoratet at tiltak og virkemidler som gir grunnlag for sirkulær øko-

nomi er nødvendig. I lavutslippssamfunnet må materialgjenvinningen og 

biologisk behandling være på et høyt nivå for avfallstyper der dette gir 

positive miljøeffekter over livsløpet. Det gjelder blant annet for plastav-

fall, metaller, tekstiler og våtorganisk avfall. 

Miljødirektoratets har i sitt kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling 

(litt. 51) anslått at utslippene kan reduseres med 780.000 tonn CO2-ekvi-

valenter i 2030 gjennom tiltak knyttet til våtorganisk avfall, plast- og tek-

stilavfall. Hvis kompost fra park- og hageavfall kan erstatte torv anslås et 

utslippskutt på 1,1 mill. tonn. Videre anslås det at 35% mindre matsvinn i 

2030 vil gi en utslippsreduksjon på 56.000 tonn CO2 ekvivalenter.  

Direktoratet har også estimert klimaeffekten av tiltak som er nødvendig 

for å nå avfallsmålene EU-kommisjonen har foreslått. Tiltakene antas 

stort sett å kunne gjennomføres til lav eller middels kostnad, med høy el-

ler middels gjennomførbarhet. Tiltak rettet mot våtorganisk avfall, plast-

avfall og brukte tekstiler er beregnet å kunne redusere norske klimagass-

utslipp med maks 300 000 tonn CO2-ekv. i 2025 og 400 000 tonn i 2030. 

Mer biogassproduksjon kan gi et energibidrag på rundt 1,5 TWh. 

I tillegg til å redusere utslippene fra avfallsvirksomheten direkte, mener 

Miljødirektoratet at avfallssektoren kan bidra til å utløse tiltak i andre 

sektorer. Det gjelder hovedsakelig i transport- og energisektoren (fjern-

varme, se kap. 1.8.4), men også i industrien. Gjennom reduserte utslipp 

fra uttak og framstilling av jomfruelig råvare (resultat av avfallsforebyg-

ging og ombruk) kan en også oppnå store utslippsreduksjoner i andre 

land, se kap. 1.7.1. 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M229/M229.pdf
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1.11 Forskriftsfesting av produsentansvar for emballasje 

Etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet oversendte Miljødirekto-

ratet i september 2016 forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om pro-

dusentansvar for emballasjeavfall (litt. 40-44). 

På 1990-tallet ble det inngått «frivillige bransjeavtaler» mellom davæ-

rende miljøverndepartement og produsenter, importører og brukere av 

emballasje i Norge. Fram til i dag har avtalene bidratt til innsamlings- og 

behandlingsløsninger for emballasjeavfall med gode resultater. Importø-

rer og produsenter betaler vederlag til utførende returselskaper. 

Etter at dagens returselskaper har fått konkurranse fra kommersielle aktø-

rer foreslås forskriftsfesting av produsentansvaret for emballasje i Norge, 

basert på eksisterende EU-regelverk. Forslaget innebærer at returselskap 

for emballasje må godkjennes av Miljødirektoratet. Returselskapene skal 

være landsdekkende, og må dokumentere at de oppfyller krav til bl.a. 

innsamling, behandling og rapportering. Den nye forskriften skal bl.a. bi-

dra til likebehandling av aktørene, innfrielse av EU-krav og et tilstrekke-

lig grunnlag for nasjonal rapportering til EU.  

Direktoratet foreslår videreføring av arbeidet med emballasjeoptimering, 

men vil at dette arbeidet i større grad skal bidra til avfallsforebygging enn 

tidligere. Det foreslås at de eksisterende bransjeavtalene opphører når det 

nye kapitlet i avfallsforskriften trer i kraft. 

1.12 Framtidens byer 

Framtidens byer var et samarbeid mellom staten ved fire departementer, 

de 13 største norske byene, KS, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), 

Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO), Virke, samt andre samar-

beidspartnere. Hovedmålsetting for Framtidens byer var at byene skal re-

dusere sine klimagassutslipp, og bli bedre å bo i. 

I Framtidens byer ble det etablert en arbeidsgruppe som fikk mandat til å 

gi innspill til en kommende stortingsmelding om avfall. Gruppen konklu-

derte med at avfallsforebygging og minimering her burde være i fokus. I 

tillegg burde en NOU fra 2002 om avfallsforebygging (litt. 47) gjennom-

gås for at tiltak herfra kunne bli gjort til reell politikk og reelle tiltak. 

Gruppen mente staten først og fremst sitter med virkemidlene for avfalls-

forebygging, og at dette ikke kan overlates til kommunene alene. 

Gruppen anbefalte å gjennomføre en evaluering av om de endrede av-

fallsdefinisjonene fra 2004 hadde fungert etter hensikten.  

Kommunene er pålagt å ha mottaksanlegg for husholdningsavfall, for ek-

sempel returpunkter for glass, metall-, plastemballasje og drikkekartong. 

Disse mottakspunktene blir også benyttet av næringslivet for det avfallet 

som ligner på husholdningsavfall. Det er umulig for kommunene å skille 

http://www.miljodirektoratet.no/Global/Nyhetsbilder/Forslag%20til%20nytt%20kapittel%20i%20avfallsforskriften%20om%20emballasjeavfall.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Global/Nyhetsbilder/Forslag%20til%20nytt%20kapittel%20i%20avfallsforskriften%20om%20emballasjeavfall.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/by--og-stedsutvikling/framtidensbyer/id547992/
https://www.regjeringen.no/contentassets/1ae56105223647ae93ce37e6ea508016/no/pdfs/nou200220020019000dddpdfs.pdf
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næringslivets forbruksavfall fra husholdningsavfallet. Dette gjør at hus-

holdningene er med på å betale for avfall som oppstår i næringslivet. Inn-

delingen blir også forvirrende når folk på skoler, i barnehager og i bedrif-

ter ikke nødvendigvis kan sortere forbruksavfallet som hjemme. 

Videre ble det påpekt at kommunene nå er eneste tilsynsmyndighet for 

forbruksavfall fra næringslivet. I praksis kan finansieringen av slikt tilsyn 

og av opprydning etter næringslivets forsøpling i betydelig grad bli belas-

tet renovasjonsgebyret til husholdningene. Alternativt må det hentes res-

surser fra kommunekassa. 

Av hensyn til miljø og økonomi fortettes norske byer og tettsteder; nær 

sentrum vil det stadig bo og arbeide flere mennesker per kvadratmeter. 

Da vil også mengden forbruksavfall pr. kvadratmeter øke. For å sikre 

godt bymiljø så gruppen behov for nye løsninger for oppsamling og 

transport av avfall, f.eks. underjordiske søppelsug eller oppsamlingscon-

tainere. Det gir rasjonell renovasjon, med redusert innsats av kjøretøy og 

personell. Det oppstår mindre trafikk, mindre utslipp, og beboerne opple-

ver en estetisk forbedring av nærmiljøet sitt. 

Slike systemer er dyre å etablere, og de krever flest mulig brukere for å 

kunne forsvare investeringen. I byområder med høy andel næringsvirk-

somhet, og tilsvarende lavere tetthet av leiligheter, blir det vanskelig. Så 

lenge næringslivet ikke kan pålegges tilknytningsplikt vil kommunen da 

oppleve høy økonomisk risiko, siden det er fare for at det ikke blir nok 

brukere til å forsvare investeringen 

En generell utfordring for sentrumsområder i byene er at mange ulike ak-

tiviteter på et begrenset areal fører til mange konflikter. Generell plass-

mangel, mye trafikk, lite grønt, støy osv. gir dårlige vilkår for myke trafi-

kanter, for universell utforming, for sikkerheten og den generelle trivse-

len. Gode, samordnede renovasjonsløsninger i sentrumsstrøk vil kunne 

bidra til mindre tungtrafikk, færre skjemmende avfallsbeholdere i det of-

fentlige rom og økt brannsikkerhet. I stedet for at en rekke ulike offent-

lige og private avfallsinnsamlere besøker det samme området samtidig 

for å betjene sine respektive kunder, vil samme jobb kunne utføres av én 

aktør og med en felles infrastruktur. 

Gruppen anbefalte at kommunene får anledning til å peke ut områder 

med allmenn tilknytningsplikt til renovasjonsløsninger der dette kan be-

grunnes med overordnede miljømessige, sikkerhetsrelaterte, samfunns-

økonomiske og byestetiske aspekter. 

1.13 Innspill til ny avfallsmelding 

Avfallsstrategien som forrige regjering la fram i 2013, erstattet en opprin-

nelig varslet avfallsmelding til Stortinget. Flere aktører, blant annet i 
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kommunesektoren, ønsket seg en mer helhetlig avfallsmelding med et 

bredere samfunnsperspektiv.  

I lys av mer offensiv avfalls- og miljøpolitikk fra EU ba Stortinget i 2015 

regjeringen om å legge fram en stortingsmelding om avfallspolitikk og 

sirkulær økonomi. Regjeringen har varslet at den vil legge fram en slik 

melding første halvår 2017. Meldingen skal ha en helhetlig tilnærming, 

slik at økonomi, forbruk, ressurser og arbeidskraft ses i sammenheng. 

Kommunesektorens roller er gjennomgått i kap. 1.2. Men i tillegg til rol-

lene som tjenesteyter og forurensningsmyndighet har kommunene også 

en viktig rolle som lokal samfunnsutvikler i arbeidet med omstilling til et 

lavutslippssamfunn. Til sammen gir disse ansvarsområdene kommunene 

påvirkningskraft til å være tilrettelegger for god samfunnsutvikling lo-

kalt. I tillegg er samlet kommunal innsats avgjørende for å nå miljøpoli-

tiske målsettinger nasjonalt og internasjonalt.  

Omlegging av avfallspolitikken i retning av en sirkulær økonomi bør ha 

større ambisjoner enn miljøforbedringer til lavest mulig kostnad. Lang-

siktig, helhetlig tilnærming bør her veie tyngre enn f.eks. hva som på kort 

sikt er bedriftsøkonomisk lønnsomt for avfallsbransjen. 

KS’ hovedstyre har i møte 16.12.2016 fattet følgende vedtak. 

1. KS understreker at kommunesektoren har en nøkkelrolle i arbeidet med 
omstilling til et lavutslippssamfunn og en mer sirkulær økonomi. 

2. KS påpeker at kommunesektoren har et stort potensial til å bruke avfall 
som drivkraft for innovasjon, sysselsetting og energi i samfunnsutvik-
lingen, og for å nå miljøpolitiske målsettinger lokalt, nasjonalt og inter-
nasjonalt. Dette krever en samhandling med både innbyggere, statlige 
myndigheter, næringslivet og forskning. 

3. KS mener det er avgjørende at kommunene får ansvar for mer av for-
bruksavfallet som oppstår innenfor kommunens grenser enn innsamling 
og behandling av husholdningsavfallet alene. 

4. KS mener det er avgjørende å bedre rammevilkårene for kommunal- og in-
terkommunal avfallshåndtering/renovasjonsselskaper, og at staten nytter 
rommet til å utforme nasjonal politikk bl.a. for å hindre eksport av avfall. 

1.14 Produksjonsavfall vurderes i andre sammenhenger 

Denne utredningen er avgrenset til forbruksavfall, og det er ikke gjort 

nærmere vurderinger knyttet til produksjonsavfallet, se også kap. 2.8.4. I 

de påfølgende kapitlene er det lagt til grunn at dagens systemer og for-

valtning tilknyttet produksjonsavfall videreføres. Grenseoppgang mellom 

forbruks- og produksjonsavfall blir likevel viktig, se kapittel 4. 
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2 Samfunnets utfordringer 

Den første norske «avfallsrevolusjonen» skjedde på 1990-tallet, da de 

gamle deponiene ble faset ut, og material- og energigjenvinning kom til 

for fullt. Deponering er i dag redusert til et minimum, og innenlands ka-

pasitet for energigjenvinning har et bærekraftig nivå, se kapittel 1.3. 

Men i øvre del av avfallshierarkiet (kap. 1.1) har lite skjedd siden 2004. 

Fremdeles er det innen avfallsforebygging og ombruk mest pilotprosjek-

ter og ordninger med begrenset omfang. Materialgjenvinningen er heller 

ikke på et nivå som oppfyller kommende EU-krav, og særlig for lett ned-

brytbart (biologisk) avfall trengs bedre løsninger. Mye forbruksavfall 

samles fremdeles inn med teknologi fra 1970- og 80-tallet, tilpasset leve-

ring til de gamle deponiene. 

Mens avfall og gjenvinning på 90-tallet var i fokus i rikspolitikk, statsfor-

valtning og næringsliv, har de siste 10-15 årene i større grad vært preget 

av drift uten større nyvinninger. Kortsiktige kommersielle hensyn i av-

fallsbransjen synes i mindre grad å bli utfordret av mer helhetlig miljø-

messig og samfunnsøkonomisk tenkning. Miljøgevinst av gode avfalls-

løsninger «går tapt» når avfallstransport på veg samtidig øker. 

Nettsamfunnet og sosiale medier har gitt folk økt tilgang til kunnskap om 

avfall. Informasjon spres raskt og fallhøyden ved svikt i avfallssystemene 

blir høyere. Skal folk bruke sin fritid på å sortere avfall må de kunne 

være trygge på at innsatsen er til nytte, og de må kunne forvente samme 

innsats fra næringslivet. Men næringslivets miljøprestasjoner er utydelige 

i dagens statistikk, og det finnes ikke sammenlignbare tall for forbruksav-

fall fra næringsliv og husholdninger. 

Den nye avfallsrevolusjonen vil handle om helhetlig, bærekraftig og 

langsiktig forvaltning av verdiene i avfallet, med en kretsløpsbasert til-

nærming til gavn for hele samfunnet. Når fokus skal rettes mot å hindre 

at avfall oppstår, vil mange av virkemidlene ligge i andre ledd av verdi-

kjeden enn i avfalls- og gjenvinningssektoren.  

Det er vanskelig å se for seg framtidens avfallssystemer uten lokale, 

koordinerende aktører med mulighet til å se alt forbruksavfall i sammen-

heng. Siden forankring og engasjement i lokalsamfunnet er avgjørende er 

det i praksis bare kommunesektoren som kan ha en slik rolle.  

 

 



 

KS-FOU –  MILJØE FFEKTIV E AVFALLSLØ SNINGE R  

41  

2.1 Endringer i 2004 uten klare mål. Ingen evaluering i ettertid 

Kapittel 1.5 beskriver prosessen fram til at kommunene i 2004 ble fratatt 

forbruksavfall fra offentlige og private virksomheter. Selv om forberedel-

sene ble gjort «etter boken», (se bl.a. litt. 46 og 47), er det vanskelig å «få 

tak på» noen tydelig motivasjon for å endre avfallsdefinisjonene. 

Det ble argumentert med frihet for næringslivet til å velge. Men valgfri-

heten gjelder et begrenset område (forbruksavfall) med relativt små kost-

nader sett i forhold til virksomhetenes samlede utgifter. Vi har ikke fun-

net begrunnede anslag som sannsynliggjør evt. innsparinger, det bare an-

tas at noen ville spare penger. Det er heller ikke vist noe reelt grunnlag 

for å hevde at kommunene før 2004 hadde ivaretatt næringslivets for-

bruksavfall på en (økonomisk) ineffektiv måte, eller at bedriftene av 

andre grunner ble belastet med uforholdsmessig høye avfallskostnader. 

Det vanskeligste er likevel å forstå den miljøfaglige begrunnelsen. Det 

ble hevdet at lovendringen skulle bidra til økt kildesortering og gjenvin-

ning, men forarbeidene er svært «ulne» på hvorfor og hvordan slik end-

ring skulle finne sted. Det ble hevdet at bedriftene ville opptre miljøvenn-

lig fordi markedsbaserte priser for levering av avfall ville reflektere be-

handlingskostnadene bedre. Men det må ha vært bygd på en forhåpning 

om at de miljøvennlige alternativene ville bli billigst; slik ble det ikke.  

Selv om avfallskrav var skjerpet og sluttbehandlingsavgift innført, er det 

ingen steder dokumentert at materialgjenvinning ville bli billigst for be-

driftene. I ettertid har da også eksport til forbrenning vist seg som et 

svært konkurransedyktig alternativ. Blandet avfall utgjør fremdeles en 

stor del av næringslivets avfall (se kap. 1.3).  

Fra 2015 er sluttbehandlingsavgiften fjernet, slik at en stor del av incenti-

vene som omleggingen i 2005 var basert på, nå er borte.  

Tilhengerne av endringen må ha hatt en noe naiv tilnærming til nærings-

livets engasjement for forbruksavfallet. Kildesortering var fremdeles 

«nytt og spennende», og tidsånden preget av at den enkelte bedrift skulle 

engasjere seg. Aktører i næringslivet kan nok også ha feilvurdert et antatt 

potensial for innsparinger ved å slippe å delta i kommunal renovasjon. 

Allerede den gang ble det stilt spørsmål ved hvordan samfunnet som hel-

het kunne oppnå besparelser, så lenge kommunene fremdeles var pålagt å 

samle inn avfall fra husholdningene. Dersom nye avfallsdefinisjoner 

skulle lede til økt effektivitet, måtte det etableres flere parallelle avfalls-

strømmer, én fra husholdninger og bedrifter som valgte kommunal ord-

ning – og så konkurrerende systemer for innsamling av forbruksavfall fra 

bedrifter som foretrakk andre løsninger. Selv om effektiviteten økes dra-

matisk er det vanskelig å se for seg hvordan flere parallelle systemer for 

innsamling av forbruksavfall kan lønne seg i et grisgrendt land som 

Norge. Før 2004 ble effektivitet i kommunal renovasjon uansett presset 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-11-1451/KAPITTEL_3-13?q=sluttbehandling%20avfall#KAPITTEL_3-13
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fram gjennom lokal politisk styring av avfallsgebyrene, der lokalt næ-

ringsliv også hadde mulighet til å engasjere seg.  

Også daværende utredningsinstruks krevde konkretisering av de proble-

mer som rettferdiggjorde regelverksendring. Men etter gjennomgang av 

dokumentene er det vanskelig å forstå hvilke problemer samfunnet even-

tuelt skulle stå overfor – økonomisk, miljømessig eller av andre grunner.  

Endringen kom heller ikke som følge av krav fra EU eller krav i annet in-

ternasjonalt regelverk, og det er ikke vist til suksesshistorier fra evt. 

andre land som måtte ha gjort tilsvarende endringer.  

I utredningene nevnes lite om at mange kommuner allerede hadde innført 

miljødifferensiert avfallsgebyr for bedrifter, en løsning som potensielt 

kunne ha minst like stor miljøeffekt som å endre avfallsdefinisjonene. 

Generelt bærer de statlige utredningene preg av lite praktisk kunnskap 

om, og manglende interesse for, kommunesektorens avfallsvirksomhet. 

Det kan være vanskelig å forstå det faglige grunnlaget for en reform som 

gir betydelig potensial for inntjening i en liten del av næringslivet (av-

fallsbransjen), samtidig som næringslivet samlet sett kan ha blitt påført 

større kostnader. Hver for seg vil avfallsbesitterne neppe oppnå bedre 

priser for levering av forbruksavfall enn hvis kommunen gjennom offent-

lig renovasjon forhandler på vegne av alle virksomheter i lokalt. Løs-

ningen må i særlig grad antas å være til ulempe for små og mellomstore 

bedrifter, som på grunn av små kvanta må antas å oppnå dårligst priser 

hos avfallsbransjen. 

I forkant av endringen var det omfattende lobbyvirksomhet fra aktører i 

avfallsbransjen med utsikter til å øke sin egen inntjening. De ønsket selv-

sagt at den «kommersielle kaka» skulle bli større, blant annet ved at mu-

lighetene til kommunal egenregi ble mindre. Direkte kundekontakt med 

bedrifter med lav avfallsfaglig innkjøpskompetanse kan også ha blitt sett 

på som mer attraktivt enn oppdrag fra kompetente, offentlige aktører. 

At høringen før lovendringen viste en del støtte fra næringslivsaktører og 

enkelte kommuner kan i noen grad forstås basert på prinsipielle, liberalis-

tiske politiske holdninger. Men siden avfallskostnader umulig kan ha hatt 

stor betydning for virksomhetene, må det da primært ha vært snakk om 

symbolpolitikk. Det finnes ellers få spor av samfunnsdebatt i forkant av 

stortingsbehandlingen, og i en sak som genererer lite engasjement vil det 

– med målrettet lobbyvirksomhet – være relativt enkelt å skaffe den nød-

vendige tilslutningen. 

At «næringslivet» siden 1990-tallet hadde gjort en populær innsats ved 

selv å ta seg av gjenvinning (frivillig produsentansvar) kan nok også ha 

hatt betydning. Enkelte kan ha sett det slik at «næringslivet nå fortjente 

en gjenytelse» i form av større marked for avfallsbransjen, og med en 

mer kommersielt attraktiv innretning.  
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Vi har ikke funnet spor av at endringene i avfallsdefinisjoner har blitt 

evaluert (litt. 85) og vi vet lite om hvordan bedriftenes avfallskostnader 

har utviklet seg. Miljømessig er det ingen ting som tyder på at endringene 

har hatt positiv effekt, se også kapittel 1.3. 

I en gjennomgang fra 2011, knyttet til farlig avfall, (litt. 17) har Riksrevi-

sjonen kritiske merknader til ansvars- og byrdefordelingen mellom kom-

munale ordninger og næringslivet, men utredningen omfatter ikke av-

fallsdefinisjonene direkte.  

Siden målene var så uklare, ville det uansett være krevende å evaluere det 

en måtte ha oppnådd. Mulige evalueringstema kunne ha vært utvikling i 

næringslivets kostnader knyttet til forbruksavfall og utvikling i gjenvin-

ningsgrad for det aktuelle avfallet. Den offentlige avfallsstatistikken er i 

ettertid blitt innrettet slik at det ikke er mulig å få fram sammenlignbare 

gjenvinningstall for forbruksavfall fra husholdninger og næringsliv, se 

kap.1.3 og 1.6.2. 

Det vi har av gjenvinningstall gir imidlertid klare indikasjoner på at av-

fallsmarkedet ikke har fungert slik utrederne la til grunn før avfallsdefini-

sjonene ble endret. Det finnes heller ingen indikasjoner på at næringslivet 

eller offentlige virksomheter har spart penger på endringen. Men hus-

holdningenes utgifter har økt, se kap. 1.3 og 2.7.4. 

2.2 Mer logiske avfallsløsninger 

Folk opplever i dag at de ikke kan sortere avfallet på samme måte 

hjemme som på arbeidsplassen, på skolen, i barnehagen eller på syke-

hjemmet. Med krav om konkurranseutsetting vil avfallsordningene også 

variere arbeidsplasser imellom. Det er derfor ikke uvanlig at en familie 

må forholde seg til 4-5 måter å sortere forbruksavfallet på. 

Dette er selvsagt krevende og demotiverende, og det er grunn til å tro at 

de varierende løsningene fører til mindre oppslutning om kildesortering. 

Særlig er det vanskelig å forstå når folk sorterer mange fraksjoner hjem-

me mens de samme avfallstypene på arbeidsplassen går i restavfallet. 

Dette taler for enhetlige løsninger for forbruksavfallet, slik at folk i 

samme kommune/region møter samme form for avfallssortering uansett 

hvor de er. Av pedagogiske årsaker er det særlig viktig at barnehager, 

skoler og husholdninger i en kommune har de samme løsningene. 

2.3 Mer fornuftig forvaltning av verdiene i avfallet 

Mye forbruksavfall inneholder verdier, og stadig flere aktører i inn- og 

utland har fått blikk for avfall som en omsettelig handelsvare. Men hvor 
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verdifullt avfallet er varierer sterkt, se kapittel 1.6.3. En del av det hus-

holdninger og virksomheter kaster, kan med relativt enkle grep omgjøres 

til svært verdifulle råvarer. Noen eksempler er bly, gull og sølv i elekt-

riske produkter, eller store mengder ensartet, tørr og rein emballasje. 

Dette kalles gjerne «kirsebærene» i forbruksavfallet. 

Motsatt vil det alltid være noen typer avfall med liten eller negativ verdi, 

fordi kostnadene til transport, gjenvinning og/eller annen sluttbehandling 

er store. Blant eksemplene er kasserte vinduer som inneholder miljøgiften 

PCB, samt skitten og blandet emballasje og engangsartikler. Dette er 

«svarteperkortene» i forbruksavfallet.  

 
Figur 13: «Kirsebærplukking og «svarteperspill» i avfallsvirksomheten 

Forbrukere og virksomheter kan selv gjøre en del for å øke verdien i av-

fallet, og i et ideelt marked kunne en tenke seg løsninger der de som er 

flinkest til å sortere avfall får lavest avfallsgebyr. Tilsvarende kunne en 

tenke seg at folk og bedrifter kjøper mer miljøvennlige produkter dersom 

de kan spare penger ved å unngå produkter som vil få høye avfallskostna-

der. Men i praksis er dette lite gjennomførbart.  

Forbruksavfall er karakterisert ved at mengdene er relativt små og at av-

fallet består av mange fraksjoner. Særlig for bedriftene er utgiftene knyt-

tet til forbruksavfall relativt sett ubetydelige, sammenliknet med deres 

øvrige inntekter og utgifter. Statlig virkemiddelbruk som bare indirekte 

påvirker bedriftenes avfallskostnader vil neppe ha betydelig effekt.  

Både for avfallsbransjen og returselskapene (produsentansvarsordninger) 

er det avgjørende å være bevisst på positiv og negativ verdi i avfallet. Det 

samme gjelder muligheter for å øke verdien i avfallet gjennom sortering, 

gjenvinning o.a. Det ligger et klart økonomisk incentiv i å nedtone fokus 

på verdi i ulike typer avfall – plukke kirsebærene mest mulig i fred, og la 

andre sitte igjen med svarteper. Hvis en kan sikre seg avfallet direkte fra 

kilden, blir det minst mulig diskusjon om eierskapet. 

Grunnlag: Damm og 
Wikimedia Commons 
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 «Kirsebærplukking» i avfallet er kjent helt tilbake til skraphandlernes 

tidsalder. Mulighet for å plukke kirsebær kan ha motivert avfallsbransjen 

til lobbyvirksomhet som bidro til at kommunene ble fratatt ansvaret for 

forbruksavfall fra virksomheter. Likeledes vil det i dag være aktører som 

ser tilsvarende muligheter i husholdningsavfallet. Taperne vil være den 

enkelte husstand og virksomhet som «frarøves» avfall med høy verdi og 

selv må bære kostnadene knyttet til resten av avfallet. 

Dersom kommunene kunne tatt hånd om alt forbruksavfallet, ville en bli 

kvitt kirsebærplukking og svarteperspill. Kommunen vil som kompetent 

og stor aktør være garantist for at forbrukere og næringsliv får riktig pris 

for alt sitt avfall, og der verdiene bidrar til redusert avfallsgebyr. Det vil 

være minst like lett å premiere miljøvennlig atferd hos avfallsbesittere 

gjennom differensierte gebyrsatser som om dette skulle ivaretas gjennom 

privatrettslige avtaler med dem som henter avfallet. 

2.4 Mer kortreist avfall 

Det hjelper lite med høy miljøstandard på avfallsbehandlingen dersom 

gevinsten spises opp av miljøulemper knyttet til transport. EU har derfor 

innført prinsippet om tilstrekkelig egenkapasitet og nærhet. I kapittel 

1.8.6 har vi gjennomgått det juridiske grunnlaget for nærhetsprinsippet, 

og hvordan det praktiseres i våre naboland, se også litt. 12. Gjennom 

EØS-avtalen gjelder nærhetsprinsippet også Norge. Nærhetsprinsippet 

gjelder langt på veg uavhengig av landegrenser, slik at f.eks. avfall fra 

Halden heller bør gå til Strömstad enn til Tromsø. 

Også nasjonalt er det dokumentert at vegtransport av avfall utgjør et bety-

delig miljø- og kapasitetsproblem. En omfattende nærings- og gods-

strømsanalyse gjennomført i 2015 (litt. 32) viser at avfall er den typen 

gods det fraktes mest av på vegene i Nordland. Denne transporten legger 

dermed også beslag på fergekapasitet langs kysten. 

Egenkapasitet omfatter muligheten for lokal gjenvinning. Høyverdig 

gjenvinning lokalt skal ikke bli utkonkurrert av behandling med samme 

eller lavere miljøstandard langt unna. Slik sikrer nærhetsprinsippet f.eks. 

mulighet til å investere i lokale sorteringsanlegg og biogassanlegg. Avfal-

lets egnethet for sortering og gjenvinning kan også bli redusert ved trans-

port, særlig hvis det inneholder lett nedbrytbart stoff (mat etc.). 

Det er uansett viktig at miljøstandarden på avfallsbehandlingen er til-

strekkelig. Det kan for eksempel virke som et godt tiltak å la fattige folk 

overta kasserte biler og elektrisk utstyr. Men hvis en i mottakerlandet 

trenger deler fra tre biler for å få én kjørbar, og de to siste, inkludert far-

lig avfall, dumpes i nærmeste innsjø, er det ingen god idé lengre.  

Avfallsbaserte produkter kan omsettes i mange ledd, og det er viktig å 

sikre at potensielle miljøproblemer er klarert før en mister kontrollen med 

https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=16802&FilId=36546
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avfallet. I noen land har kriminelle nettverk hånd om en betydelig del av 

avfallshåndteringen, og gjenvinning som på papiret kan være forsvarlig, 

kan i praksis innebære uakseptable arbeidsforhold og farlig forurensning. 

Miljødirektoratet konkluderte i brev til Klima- og miljødepartementet 

09.10.2015 at det er et betydelig rom for nasjonal politikk for å begrense 

eksport av avfall, slik andre nordiske land allerede har innført. For farlig 

avfall er det allerede strenge begrensinger. EU-kommisjonen har utarbei-

det en oversikt over regelverk knyttet til import/eksport av avfall, mye av 

dette er forordninger som implementeres ordrett i norsk regelverk. 

I kommunereformen har regjeringen lagt retningslinjene fra Oppgavefor-

delingsutvalget til grunn for overføring av oppgaver til større og mer ro-

buste kommuner. Offentlige oppgaver bør utføres så nært innbyggerne 

som mulig. Oppgaver som krever utøvelse av lokalpolitisk skjønn og vur-

dering bør legges til lokale folkevalgte organer. Oppgaver som krever 

stor grad av koordinering og/eller samordning overfor brukerne bør leg-

ges til samme forvaltningsorgan. 

Oppsummert finnes det et solid juridisk, politisk og miljømessig grunnlag 

for mer satsing på kortreist avfall. Men en slik satsing vil i praksis forut-

sette at kommunene får ansvar for mest mulig av forbruksavfallet. Kom-

munene har best forutsetninger for å gjøre en helhetlig vurdering av hva 

som er hensiktsmessig å gjøre lokalt – og samtidig etablere et effektivt 

grensesnitt mot produsentansvarsordninger på nasjonalt nivå. 

2.5 Klar ansvarsdeling mellom produsenter og avfallsbesittere 

I Norge er det en rekke forskjellige returselskaper, og det kan være kre-

vende å få oversikt, se kap. 1.4, 1.6.3 og litt. 01. De såkalt «frivillige» av-

talene om produsentansvar mellom staten og næringslivsaktører fra 1990-

tallet bærer preg av datidens gründerånd på avfallsfeltet – de fant løs-

ninger som fungerte greit, og så nok ikke alle konsekvensene.   

I dag kommer stadig flere aktører på banen, og konkurranse mellom re-

turselskaper er blitt en del av hverdagen. Slik konkurranse om å ivareta 

produsentansvar bør kunne bidra til effektivisering, men fordrer effektiv 

og rettferdig regulering slik at det konkurreres på like vilkår. I dag opple-

ver en ofte at ansvar ikke er klart definert; pulverisering av ansvaret leder 

nå i økende grad til konflikter mellom avfallsbesittere, kommunesektor, 

produsenter, returselskaper og den operative avfallsbransjen. 

Kombinasjonen av lovfestet og ikke lovfestet produsentansvar blir stadig 

mer krevende, og det kan stilles spørsmål ved om Norge faktisk oppfyller 

kravene om produsentansvar i aktuelle EU-direktiver. Dette danner en del 

av bakteppet for den foreslåtte forskriftsfestingen av produsentansvar for 

emballasje, se kapittel 1.11. Her kan det være grunnlag for ytterligere 

opprydning og forenkling, se forslag i kapittel 4.2.2 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=URISERV:l11022&from=EN
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Et grunnprinsipp i Forurensningsloven og norsk miljøpolitikk er at for-

urenser skal betale. I avfallssammenheng vil den som genererer avfall 

(den som kaster noe) være forurenser og skal bære kostnadene. Privatper-

soner betaler for dette i form av avfallsgebyr til kommunen. Fram til 

2004 gjaldt det også forbruksavfall fra virksomheter. Uansett er det altså 

eieren av produktet som skal betale avfallskostnader, enten via 

 avfallsgebyr til kommunen (privatpersoner) 

 påslag i pris for produkter som er omfattet av produsentansvar 

 kjøp av tjenester fra avfallsleverandør dersom produktet ikke er 

omfattet av produsentansvar eller kommunal renovasjon. 

Vi finner intet som tyder på at lovpålagt produsentansvar gir returselska-

pene noe som helst eierskap til restverdi den dagen produktet blir avfall. 

Privatpersoner og virksomheter eier fullt og helt sine produkter og be-

stemmer selv når de vil avhende dem som avfall, så fremt de ikke har 

inngått lovlige, privatrettslige avtaler som sier noe annet. 

Kommunal renovasjon fungerer som et kollektiv som forvalter verdiene i 

abonnentenes avfall til selvkost – uten fortjeneste, men heller ikke med 

subsidier. Avfallsgebyret tilsvarer avfallskostnadene fratrukket det som 

ivaretas gjennom produsentansvar. Forhandlinger mellom kommuner og 

returselskaper ivaretar kostnadsfordelingen. 

Men hvis andre kommersielle aktører får tilgang og eierskap til avfallet 

forstyrres helheten. For den enkelte avfallsbesitter er det krevende å 

holde oversikt over verdier i avfallet, og faren for «kirsebærplukking» (se 

kap. 2.2) er stor. For returselskapene kan det bli vanskeligere å få hånd 

om deres avfallsfraksjon. I stedet for å forhandle pris med kommuner 

som driver til selvkost, må de da prøve å skaffe avfallet fra kommersielle 

aktører som like gjerne kan sende avfallstypen til utlandet for forbrenning 

eller gjenvinning med lavere miljøstandard. Effektiv sortering av avfallet, 

enten det skjer som kildesortering ute hos avfallsbesitter eller i anlegg for 

sentral sortering, vil medføre merkostnader som de kommersielle avfalls-

aktørene naturlig nok vil unngå.  

Dersom kommunene har hånd om alt forbruksavfall kan dette gjøres en-

kelt og forutsigbart. Returselskapene sikres råstoff og avfallsbesitterne 

sikres avsetning til en riktig og forutsigbar pris i form av avfallsgebyr. 

Materialstrømmene vil bli blir mer oversiktlige, og det vil bli lettere å 

koordinere miljøeffektiv transport. Markedet for kommersielle aktører 

som fysisk håndterer avfallet vil uansett være det samme – antakelig 

større, siden høyere miljøstandard ofte vil medføre behov for mer ar-

beidsinnsats. Men avfallsbransjens kunder vil da hovedsakelig være kom-

muner og returselskaper, ikke den enkelte avfallsbesitter.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
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2.6 Miljøengasjement må bevares 

Avfallsfeltet har utviklet seg til en uoversiktlig blanding av idealisme, 

kommersielle aktører og byråkrati. Endringer som på kort sikt kan se ut 

som forenklinger og markedstilpasning har gjerne ført til at bildet i sum 

blir mer uklart, med økt handlingsrom for aktører som ikke alltid klart ut-

trykker sine reelle hensikter. 

Både innbyggere, næringsliv og offentlig forvaltning knytter i dag mye 

av sin miljøidentitet til deres avfallsinnsats. Kildesortering er viktige te-

maer i skoler og barnehager. Det er også vilkår for miljøsertifisering av 

virksomheter (f.eks. Miljøfyrtårn og ISO 14000). Miljøvennlig atferd på 

avfallsområdet innebærer lett forståelige og konkrete gjøremål for folk, 

og innsatsen er langt mindre politisk kontroversiell enn f.eks. redusert 

bilbruk. Miljøorganisasjoner og idealistiske foreninger brenner fremdeles 

for initiativer knyttet til kildesortering, opprydningsaksjoner m.m., og det 

er relativt lett å få mediedekning for «gladsaker» knyttet til avfall. 

Men alt miljøengasjementet gjør også avfallsfeltet sårbart. Når folk bru-

ker tid og miljøengasjement på avfall, er det basert på en slags sosial kon-

trakt: Vi forutsetter at innsatsen faktisk betyr noe for miljøet. Sårbarheten 

ligger i usikkerhet om innsatsen faktisk nytter; hvis folk får inntrykk av at 

de bare kaster bort tiden sin, vil motivasjonen svekkes. Det verserer sta-

dig rykter om kildesortert avfall som blandes med annet avfall og/eller 

dumpes uten at sorteringen kommer til nytte. Også slike saker får lett 

plass i media, og har fulgt avfallsområdet siden 1990-tallet, noen ganger 

også med saklig grunnlag. 

Et forhold som så langt har blitt viet mindre medieoppmerksomhet er at 

det kommersielt sett kan bli fristende å spille på folks avfallsengasjement 

– avfallsaktører kan øke egen inntjening ved å få den enkelte husholdning 

eller bedrift til å jobbe gratis for seg. Det kan for eksempel være «kirse-

bærplukkere» (se kap. 2.2) som misbruker folks tid ved å få dem til å sor-

tere ut og bringe dem avfall med høy verdi, under påskudd av at avfalls-

besitter gjør noe bra for miljøet. Miljømessig kunne en gjerne ha oppnådd 

like mye ved å samle inn avfallet via kommunale ordninger, og kanskje 

med langt mindre bruk av avfallsbesitters tid.  

Når folk settes i sving med avfallsgjøremål med liten/ingen miljønytte, 

eller de forledes til å jobbe gratis for kommersielle aktører, så brytes den 

sosiale kontrakten med avfallsbesitterne. Og uten avfallsbesitternes tillit 

er det på sikt neppe mulig å opprettholde og videreutvikle miljøvennlig 

håndtering av forbruksavfall. Dette taler for full åpenhet og grundig do-

kumentasjon i alle ledd. Miljønytte må kunne synliggjøres på en sannfer-

dig måte som folk forstår. Hvis det ikke kan vises miljønytte, eller andre 

effekter som er viktige for samfunnet, innebærer den sosiale kontrakten at 

husholdninger og virksomheter ikke må belastes. 

http://www.miljofyrtarn.no/
https://www.standard.no/fagomrader/miljo-og-barekraft/miljostyring----iso-14000/
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I et mer kortsiktig perspektiv kan det være fristende å forlede avfallsbe-

sittere til unødig innsats/betaling, enten motivasjonen er å vise handle-

kraft, tjene penger eller å få gjort ting en selv har sterk tro på. De siste 40 

årene kan nok både myndigheter, kommersielle aktører og overbeviste 

idealister ha falt for den fristelsen.  

Kostnadskrevende kampanjer og markedsføring er etter hvert blitt en del 

av avfallsvirksomheten, og noen aktører vil også ha en betydelig egenin-

teresse av at slik aktivitet opprettholdes, uavhengig av om tilknyttede ut-

gifter står i forhold til det som oppnås miljømessig.  

Store mengder avfall transporteres i dag over lange strekninger på norske 

og europeiske veier, ja endog til andre verdensdeler (se også kap. 2.4). 

Både i offentlig forvaltning og i avfallsbransjen synes det gjennomgå-

ende å være stor mangel på kunnskap om, og interesse for, miljøkonse-

kvenser av avfallstransport, og miljøpotensialet ved å overføre avfalls-

transport fra vei til sjø og bane. For mange aktører ligger det et umiddel-

bart økonomisk incentiv i å nedtone miljøproblemer ved avfallstransport, 

da slikt fokus kan komme i veien for de billigste løsningene.  

Å legge alle kort på bordet kan være krevende og ubehagelig, uansett 

hvor mye det måtte lønne seg i det lange løp. Men mange «elefanter i 

rommet» er alltid negativ kapital. Før eller siden kommer gjerne det som 

har vært usagt frem i lyset, med tap av tillit og manglende oppslutning 

om viktige avfallstiltak som en sannsynlig konsekvens.  

Kommunesektoren har en unik rolle som garantist for åpenhet og tillit. 

Siden kommunen er demokratisk styrt kan innbyggere og lokalt nærings-

liv være med og velge avfallsløsninger og tilknyttede miljøambisjoner in-

nen rammene av europeisk og norsk avfallslovgivning. Men det fordrer 

en helhetlig forvaltning av forbruksavfall fra husholdninger og virksom-

heter, der kommunene får tilbake ansvaret for næringslivets forbruksav-

fall. Kombinert med klare krav til produsentansvarsordninger (se kap. 

2.5) ligger det her en unik mulighet for nødvendig forenkling, bedre mil-

jøprestasjoner og varig tillit til ærlig og effektiv avfallshåndtering.  

2.7 Næringslivet henger etter 

Selv om vi mangler helhetlig statistikk, tyder mye på at husholdningene 

etter 2004 er kommet mye lengre med miljøvennlig håndtering av for-

bruksavfall, enn næringslivet er. Det er uten tvil mange i næringslivet 

som ønsker at deres forbruksavfall håndteres miljøvennlig, og noen gjøre 

allerede en betydelig innsats. Men hvis gjenvinningen skal økes, må en få 

med alle offentlige og private virksomheter, og da kreves forutsigbare 

rammevilkår, og forståelse for aktørenes reelle handlingsrom.  
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2.7.1 Avfall kan ikke bare være en «hobby» 

Miljøvennlig avfallshåndtering er et produkt av innsatsen til en rekke ak-

tører. Med dagens system fordeles arbeidet mellom: 

1. Husholdningene (som del av kommunal ordning) 

2. Virksomheter (offentlige og private) 

a. ledelsens valg av avfallsløsninger 

b. ansatte og besøkende sin oppslutning om avfallstiltak 

3. Avfallssystemet; aktører som tar hånd om avfallet etter at det har 

blitt levert fra husholdninger eller virksomheter. 

Arbeidsfordelingen bør sikre mest mulig miljønytte sett i forhold til inn-

satsen. Men gjenvinningstallene (se kap. 1.3) tyder på at husholdningene 

tar en uforholdsmessig stor del av belastningen; håndteringen av nærings-

livets forbruksavfall har stort sett lavere miljøstandard. Skal Norge opp-

fylle nye og strengere EU-krav (se kap. 1.6) trengs økt avfallsinnsats i of-

fentlige og private virksomheter. 

Miljøvennlig håndtering av forbruksavfall er avhengig av oppslutning fra 

den enkelte husholdning, og fra den enkelte ansatte og besøkende til virk-

somheter. I dag rettes mye av kommunikasjonen mot husholdningene. 

Dette skyldes i noen grad at kommunene bare har ansvar for hushold-

ningsavfallet med tilhørende informasjonsarbeid. Ingen har tilsvarende 

ansvar for informasjon rettet mot virksomheter og deres ansatte. Aktører 

som Grønt Punkt Norge driver også omfattende informasjonsarbeid rettet 

mot virksomheter, men tilsynelatende har de størst fokus mot hushold-

ningene, samt skoler og barnehager.  

Et annet problem er at den tid som brukes i husholdningene til rengjøring 

og sortering av forskjellige avfallsfraksjoner i liten grad har blitt verdsatt 

i samfunnsøkonomiske vurderinger, se litt 19 mfl. Blant annet i transport-

sammenheng verdsettes folks fritid langt høyere. 

Så lenge folks fritid i avfallssammenheng regnes som tilnærmet verdiløs, 

vil det tilsynelatende være regningsvarende å legge mye byrder på hus-

holdningene. En slik tilnærming lå blant annet til grunn i forarbeidene til 

at avfallsdefinisjonene ble endret (se kap. 2.1). Kombinert med skjevt fo-

kus i informasjonsarbeidet, kan det ha blitt skapt et bilde av at det er vik-

tig å opptre miljøvennlig hjemme, mens avfall på jobben «ikke er så 

nøye». Da blir det kanskje heller ikke så nøye om folk bruker fritiden sin 

på tiltak med marginal miljønytte. Men på lang sikt kan slike holdninger 

bli ødeleggende for folks avfalls- og miljøengasjement, se kapittel 2.6. 

I sum kan dette bidra til å forklare at næringslivet i miljøsammenheng 

«henger etter» på forbruksavfall. Løsninger kan ligge i helhetlige avfalls-

tiltak der alt forbruksavfall sees i sammenheng. Videre blir det viktig 

med effektiv arbeidsdeling mellom husholdninger og næringsliv, der 

folks engasjement og tidsbruk på fritiden tas på alvor. 

https://www.grontpunkt.no/
http://www.lindhjem.info/N07-02%20KIB.pdf
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2.7.2 Det nytter lite å «snakke miljøvennlig adferd lønnsomt» 

Endringen i avfallsdefinisjoner fra 2004 (se kap. 1.5 og 2.1) var tuftet på 

en overbevisning om at miljøvennlige avfallsalternativer var – eller i alle 

fall skulle bli – de mest lønnsomme for virksomhetens forbruksavfall. 

Hvis staten gjennom avgiftspolitikk m.m. hadde lykkes med dette, ville 

markedskreftene i teorien ordne resten. Erfaring i ettertid tyder på at in-

centivene ikke har vært sterke nok. 

Mange har et sterkt ønske om å «framsnakke» de miljøvennlige alternati-

vene, og kanskje en overdreven optimisme knyttet til hvor lønnsomt det 

er å opptre miljøvennlig. Når privatpersoner og virksomheter likevel ikke 

opptrer miljøvennlig blir det gjerne tolket som at de mangler informa-

sjon. Men hvis de miljøvennlige valgene «overselges» vil det før eller si-

den bli gjennomskuet, særlig i bedrifter som er avhengige av bunnlinja. 

Forholdet mellom produkter og avfall er eksempel på et område der 

mange kan ha ønsket- og argumentert for at drivkreftene var sterkere enn 

de faktisk er: Strenge krav til nye produkter skulle redusere avfallsproble-

mene, og strenge avfallskrav skulle motivere til å lage mer varige og mil-

jøvennlige produkter. Men i praksis er de økonomiske sammenhengene 

gjerne for svake til at aktørene endrer adferd, se bl.a. litt 18 og 19, og når 

effekten overvurderes kan det komme i veien for mer håndfaste tiltak. 

Den norske avfallspolitikken rundt årtusenskiftet (se f.eks. litt 47) synes i 

noen grad å bære preg av en slik, litt naiv tilnærming. 

Næringslivets forbruksavfall er et eksempel på et felt der samfunnet kan-

skje ikke kan/bør etablere tilstrekkelige økonomiske incentiver til at mar-

kedskreftene alene utløser nødvendige tiltak. I dette tilfellet har en også 

et godt alternativ der kommunene etablerer helhetlige, effektive ord-

ninger basert på lokalkunnskap, og der fordeling av byrder blir et lokal-

politisk spørsmål, innen rammene av statlig/europeisk regelverk. 

2.7.3 De endeløse pilotprosjektenes tid bør være forbi 

Også på avfallsfeltet har pilotprosjekter en viktig rolle i utvikling og ut-

prøving av miljøteknologi (se litt. 18), bedre organisering m.m. I en pio-

nertid, slik avfallsfeltet hadde på 1980 og -90 tallet, var behovet for ny 

teknologi stort, og i jakten på nye løsninger spilte pilotprosjektene en vik-

tig rolle. Ofte ble de i tillegg en viktig arena for å utvikle miljøengasje-

ment og kunnskap, for eksempel i prosjekter innen hjemmekompostering.  

Både lokalt og nasjonalt ble igangsetting av pilotprosjekter sett på som 

viktig avfallsinnsats, selv der det ikke fantes noen realistisk plan for im-

plementering i så stor skala at det ville oppnås signifikant miljønytte. 

Mange hadde også sterk tro på at de fleste bedrifter og husholdninger 

ville komme etter, bare noen gikk foran og gjorde miljøvennlige valg. 
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Fremdeles er det stort behov for nye løsninger, men etter mange år bør 

det forventes mer målrettet teknologiutvikling på avfallsområdet. Pilot-

prosjekter må målrettes slik at veien til bred implementering av gode løs-

ninger blir kortest mulig, for eksempel gjennom offentlige forsknings- og 

utviklingskontrakter (OFU) eller internasjonalt samarbeid, se kap. 1.7.3.  

Etter at kommunene mistet ansvaret for næringslivets forbruksavfall har 

det manglet en samlende aktør som kan være pådriver for helhetlig og 

godt forankret utviklingsarbeid. Med sterkt fokus på makroøkonomiske 

virkemidler, og begrenset innsikt i- og interesse for operative avfallsløs-

ninger, ivaretar heller ikke nasjonale miljømyndigheter en slik rolle.  

Som politisk styrt forvaltningsmyndighet er kommunene i bedre posisjon 

til å opptre som krevende kunde enn kommersielle avfallsvirksomheter, 

som gjerne må ha et mer kortsiktig perspektiv. Den sirkulære økonomien 

(kap. 1.1) må dessuten omfatte hele næringslivet, ikke bare avfalls- og 

gjenvinningsbransjen. 

2.7.4 Forbrukerne «sponser» næringslivet 

Mye tyder på at den gebyrfinansierte delen av avfallsvirksomheten også 

mottar betydelige mengder forbruksavfall fra bedrifter. Bedrifter som 

leier lokaler er som regel prisgitt den avfallsløsningen gårdeier har valgt, 

se kap. 2.8.5; hvis de har høyere ambisjoner for kildesortering m.m. er 

som regel eneste tilgjengelige alternativ å bringe avfallet til mottak for 

kildesortert husholdningsavfall. 

Mens virksomheter må betale for å levere avfall, avkreves husholdning-

ene som regel lavere eller ingen betaling. Særlig mindre bedrifter har der-

for et klart incitament for å levere mest mulig som husholdningsavfall. På 

mottakene vil det i praksis være umulig å kontrollere om forbruksavfall 

stammer fra en bedrift eller en husholdning. I bygninger med både boli-

ger og bedrifter er det vanskelig å kontrollere om bedriftene legger for-

bruksavfall i husholdningenes avfallsdunker, og således sparer avfalls-

kostnader. Motsatt har husholdningene langt færre muligheter til, og 

knapt incentiver for, å være gratispassasjerer i næringslivets avfallsord-

ninger – folk betaler jo uansett avfallsgebyr til kommunen. 

I sin gjennomgang knyttet til farlig avfall (litt. 17, 2011) fant Riksrevisjo-

nen flere eksempler på at farlig avfall ble deklarert som husholdningsav-

fall, selv om det ikke ble ansett som sannsynlig at avfallet kom fra hus-

holdninger. Videre heter det i revisjonsrapporten at «Det er også mulig at 

de virksomhetene det gjelder, unndrar seg avgift og betaling til mottaks-

anlegget ved at de leverer under dekke av å være privatpersoner».  

Figur 5 side 16 viser hvordan husholdningenes avfallsgebyr økte betyde-

lig etter 2005. Noe av dette kan nok tilskrives strengere avfallskrav, men 

neppe alt. Når de kommunale ordningene mistet stordriftsfordelene ved å 

https://www.anskaffelser.no/nar-markedet-ikke-har-noen-losning/forsknings-og-utviklingskontrakter/finansiell-stotte-til-fou
https://www.anskaffelser.no/nar-markedet-ikke-har-noen-losning/forsknings-og-utviklingskontrakter/finansiell-stotte-til-fou
https://evalueringsportalen.no/evaluering/riksrevisjonens-undersokelse-om-haandtering-av-farlig-avfall/Dokumentbase_3_7_2011_2012.pdf/@@inline


 

KS-FOU –  MILJØE FFEKTIV E AVFALLSLØ SNINGE R  

53  

samtidig håndtere næringslivets forbruksavfall, må en regne med at en-

hetskostnadene har økt. I tillegg kommer nevnte lekkasjer av næringsav-

fall inn i avfallsløsningene ment for- og finansiert av husholdningene.  

Når det attpåtil ser ut til at husholdningene tar en uforholdsmessig høy 

andel av innsats og utgifter knyttet til gjenvinning, se kap 2.7.1, bør det 

være godt grunnlag for å hevde at husholdningene i praksis dekker en be-

tydelig del av næringslivets avfallskostnader. Mens næringslivet på 1990-

tallet hadde en ledende rolle i «avfallsrevolusjoner», tyder mye på at de i 

dag er kommet på etterskudd.  

2.8 Større valgfrihet og sunnere marked 

I flere sammenhenger argumenteres det med at løsninger i regi av kom-

mersielle aktører gir større valgfrihet. Løsninger basert på offentlige re-

guleringer fremstilles gjerne som «tvang». Argumentet ble blant annet 

benyttet da forvaltningen av virksomhetens forbruksavfall ble fjernet fra 

kommunene, se kap 1.5 og  2.1. Det ble hevdet at deltakelse i offentlig 

renovasjon hindret bedriftene i å velge mer ambisiøse avfallsløsninger.  

Erfaringene i ettertid viser at de fleste virksomheter har benyttet friheten 

til å velge løsninger med lavere miljøstandard.  

I en diskusjon om muligheter til å velge er det avgjørende å forstå hvem 

som faktisk vil oppnå valgfrihet, og hvilke muligheter valgfriheten inne-

bærer. En må skille mellom interessene til den kommersielle delen av av-

fallsbransjen og interessene til den store majoriteten i næringslivet som 

ikke driver avfallsvirksomhet – men bare har avfall. Økt frihet til å mak-

simere inntjening i avfallsbransjen innebærer langt fra alltid større hand-

lingsrom for kundene.  

Kommunene blir noen ganger beskyldt for å mele sin egen kake, men 

kommunal virksomhet drives stort sett til selvkost, uten å ta ut noen for-

tjeneste. Såkalte «offentlige monopoler» er demokratisk styrt; innbyggere 

og næringsliv kan gjennom åpne, demokratiske kanaler påvirke ambi-

sjonsnivå, kostnader og prioritering. 

For den enkelte virksomhet i avfallsbransjen, og dens eiere, kan utsikter 

til stor inntjening være besnærende, selv om muligheten er kortvarig. 

Hvis leverandøren faktisk bidrar med nye/bedre avfallsløsninger er suk-

sessen selvsagt velfortjent. Men ofte vil kortsiktig inntjening være i kon-

flikt med interessene til avfallsbesitterne og samfunnet for øvrig. For ek-

sempel kan monopoldannelse i privat sektor innebære lukrative mulighe-

ter for inntjening hos monopolisten. Men kundene kan forvente høye pri-

ser, og samfunnet kan få dårligere løsninger, bl.a. miljømessig.  

Den kommersielle delen av avfallsbransjen er og blir markedsaktører 

med egen inntjening som hovedmål. Å ta bransjen på alvor må innebære 

forståelse for at de som ikke er i stand til å tjene penger ikke vil klare seg 
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over tid. Men i iveren etter inntjening kan det synes som om avfallsbran-

sjen har problemer med å skille mellom kommunesektoren som myndig-

het og som konkurrent. Myndighetsrollen vil i stor grad generere avfalls-

oppgaver med tilhørende markedsmuligheter. Hvis den rollen svekkes, 

f.eks. i tilknytning til forbruksavfall, kan markedet bli mindre. 

Effektiv bruk av fellesskapets midler er ikke alltid forenlig med det som 

gir størst inntjening for næringslivsaktører, for eksempel når noen vil 

tjene seg rik på å «plukke kirsebær» i avfallet, se kap. 2.2. Men retorik-

ken kan likevel være knyttet til forbrukenes og bedriftenes valgfrihet; 

selv private monopolister kan argumentere med kundenes valgfrihet som 

grunn til ikke å gå inn med markedsregulering. 

Kommunesektoren har en unik mulighet til å sikre gode løsninger tilpas-

set lokale forhold. Det inkluderer å benytte lokalt skjønn og lokalbefolk-

ningens oppfatninger som grunnlag for å vurdere i hvilke tilfeller konkur-

ranseutsetting er mest hensiktsmessig. Hverken private leverandører eller 

myndigheter på nasjonalt nivå har forutsetninger for finne de beste løs-

ningene lokalt. Statlig tvang og ensidig satsing på nasjonale miljøvirke-

midler bidrar ikke til valgfrihet og mangfold i lokalsamfunnene.  

2.8.1 Samfunnet er avhengig av avfallsbransjen 

Avfallsbransjen er viktig for Norge. Den består av kommersielle aktører, 

offentlig eide selskaper og aktører med idealistisk formål (f.eks. Frelses-

armeen). Uansett eierskap er Norge avhengig av arbeidet som utføres. 

Verdiskapningen som skjer er viktig. Bransjen må både konkurrere om 

kompetent arbeidskraft, og tilby trygge, bærekraftige arbeidsplasser.  

Den kommersielle delen av avfallsbransjen er kommet for å bli, og det er 

viktig at den fungerer godt i samspill med bl.a. offentlige myndigheter og 

virksomhet som gjennomføres i offentlig egenregi. Innen konkurranse-

regelverkets rammer står kommunene nærmest til å vurdere hvilke av-

fallsoppgaver det er hensiktsmessig å konkurranseutsette. Dette er i noen 

grad også et lokalpolitisk valg der kommunalt selvstyre må respekteres. 

2.8.2 Viktig å sikre rettferdig konkurranse  

Forholdet mellom de kommersielle leverandørene i avfallsbransjen har 

stor betydning. Fare for monopoldannelse er allerede nevnt, og det vil 

som regel inkludere at store avfallsaktører benytter sin markedsmakt til å 

hindre markedstilgang for mindre leverandører og nykommere.  

Ressurssterke kjøpere og aktiv markedspleie er forutsetninger for et sunt, 

innovativt og rettferdig marked. God kjøpskompetanse er viktig for å 

unngå at leverandører slipper unna med dårlige miljøprestasjoner. Ellers 

blir det vanskelig for den seriøse delen av bransjen å overleve. At høy 

miljøstandard alltid gir best inntjening er definitivt en myte, se kap. 2.7.2. 
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Den enkelte husstand/virksomhet har på langt nær samme mulighet som 

kommunen til å drive markedspleie og bekjempe useriøse leverandører. 

Andre land, bl.a. i deler av Sør-Europa har fått føle konsekvensene av en 

avfallsbransje som er kommet ut av kontroll, og der kriminelle elementer 

har fått innpass, kontroll og makt som ikke benyttes til samfunnets beste. 

Ressurssterk og transparent utøvelse av kommunal myndighet over for-

bruksavfall er antakelig den beste garantien for at effektivt, rettferdig og 

velfungerende avfallsmarked. 

2.8.3 Avfallsbransjen behøver krevende kunder 

Det blir noen ganger hevdet at kommunale ordninger basert på egenregi 

kan være ineffektive, og dyre for abonnentene. I dag er en stor den av of-

fentlig renovasjon (husholdningsavfall) uansett konkurranseutsatt, se ka-

pittel 1.2.2. Også der kommunalt ansatte utfører avfallsoppgaver vil un-

derleveranser fra lokalt næringsliv bidra til ytterligere verdiskaping.  

Krevende kunder er en viktig forutsetning for miljøinnovasjon. De beste 

løsningene skapes gjerne i samspill mellom offentlige og private aktører, 

der regelverk og grønne, offentlige innkjøp virker teknologidrivende (litt. 

18). Lave avfallsutgifter og begrenset miljøkunnskap i de fleste bedrifter 

gjør det lite sannsynlig at de vil opptre som krevende kunder. I en slik 

setting risikerer en at innovative, framtidsrettede leverandører i avfalls-

bransjen fortrenges av et fåtall store aktører med mye markedsmakt. 

Kommunene kan derimot benytte sin kompetanse og innkjøpsmakt til 

både å oppnå gode priser og miljøprestasjoner. Mulighet for egenregi 

(med kommunalt ansatte) vil også fungere som et ris bak speilet, særlig i 

deler av landet der markedet fungerer dårlig, for eksempel ved tendenser 

til dannelse av private monopoler/oligopoler.  

2.8.4 Næringslivets forbruks- og produksjonsavfall har lite til felles 

Introduksjonen av begrepet næringsavfall fra 2004 (se kap. 1.1 og litt. 

46-48) synes å være tuftet på en idé om at næringslivets forbruks- og pro-

duksjonsavfall hadde mye til felles. Dette stemmer dårlig med praksis, 

men er vanskelig å belegge med nyere data siden statistikken (se kap. 

1.6.2) ikke skiller mellom forbruks- og produksjonsavfall fra næring.  

Produksjonsavfallet er nær knyttet til bedriftenes kjernevirksomhet, og de 

må ha inngående kjennskap til verdier i avfallet, muligheter for gjenvin-

ning m.m. Produksjonsavfallet er som regel ensartet og oversiktlig, og 

mange bedrifter sørger selv for gjenvinning eller annen disponering. For-

bruksavfallet kan sjelden knyttes til kjernevirksomhet, det er noe som alle 

bedrifter har, og mengden er pr. definisjon begrenset. Det er således urea-

listisk å tro at bedriftene vil rette like mye oppmerksomhet mot forbruks-

avfallet. Argumentasjonen for å frata kommunene forbruksavfallet bærer 
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preg av forhold som primært vil gjelde produksjonsavfall, f.eks. store 

innsparinger ved å unngå daværende sluttbehandlingsavgift.  

At det var vanskelig å skille mellom forbruks- og produksjonsavfall ble 

ellers benyttes som argument for å se næringsavfallet samlet (litt 46-48). 

Men å skille mellom husholdnings- og næringsavfall har i praksis vist seg 

minst like krevende, og avstedkommet omfattende utredningsarbeid, 

rettstvister m.m., se bl.a. litt. 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 16.  

Uansett er det behov for en mest mulig entydig og praktisk gjennomfør-

bar avgrensning mellom forbruksavfall og produksjonsavfall. Her vil er-

faringer fra tiden før 2004 komme til nytte, men det vil være behov for 

nye presiseringer. Dette behandles nærmere i kapittel 4. I alle tilfelle vil 

den nye avgrensningen bli mindre problematisk enn dagens særnorske 

skille mellom husholdnings- og næringsavfall. 

2.8.5 Næringslivet trenger først og fremst effektive løsninger 

Bedriftenes tid koster penger, det er ikke uvanlig å verdsette interne time-

verk til 500-1000 kroner. Da sier det seg selv at den enkelte bedrift ikke 

vil ønske å avsette all verden med tid til å orientere seg om tilgjengelige 

avfallsløsninger og hvilken miljømessig standard de innebærer – uansett 

hvor miljøopptatt en måtte være. 

Avfall er ett av mange driftsrelaterte gjøremål som særlig små og mel-

lomstore bedrifter først og fremst må løse raskt og enkelt. Potensielle inn-

sparinger rettferdiggjør bare beskjeden innsats. Vi antar at mange bedrif-

ter er godt fornøyd med å få en regning for relativt små utgifter til vann-

forsyning, avløp og nettleie (strøm), uten å måtte bruke tid på å velge le-

verandør, med risiko for å gjøre en dårlig handel. Noen ting er det kan-

skje like greit om myndighetene løser, selv om en i stort er opptatt av fri 

konkurranse og markedsbaserte løsninger. Dessuten er det ikke nødven-

digvis noe motsetning her, kommunene kjøper jo en stor del av sine tje-

nester fra kommersielle aktører (se kap. 1.2.2). 

Mange virksomheter, særlig små og mellomstore, har i praksis liten mu-

lighet til å påvirke håndtering av forbruksavfall. Stadig flere leier lokaler 

og da vil kostnader knyttet til forbruksavfall som regel inngå i husleia, 

kjøpesentra sørger for forbruksavfallet fra butikkene. Årvåkne leietakere 

kan selvsagt stille avfallskrav ved inngåelse av leieavtaler, men avfall vil 

uansett neppe bli et tungtveiende argument i slike sammenhenger. For å 

oppfylle avfallskrav knyttet til miljøsertifisering, f.eks. Miljøfyrtårn, kan 

det være krevende å få gårdeier til å endre avfallsløsning, og i praksis må 

bedriftens ansatte gjerne selv bringe f.eks. utsortert glassemballasje til 

kommunalt mottak, der husholdningene dekker kostnadene, se kap. 2.7.4. 

http://www.miljofyrtarn.no/
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2.8.6 Dyrt og tungvint for offentlige institusjoner 

Offentlige virksomheter, inkludert kommunene selv, må også kjøpe av-

fallstjenester i et åpent marked. I tillegg til alle byrdene private virksom-

heter opplever når de selv må finne avfallsløsning (kap. 2.8.5), er offent-

lige virksomheter bundet av reglene for offentlige anskaffelser. Det inne-

bærer tidkrevende utlysning og tildeling med mulighet for klager. Ko-

standene kommer lett opp i 30-50.000 kroner pr. anskaffelse når en pris-

setter timeverkene til de offentlige ansatte som gjør innkjøpsjobben. For 

levering av forbruksavfall skal det mye til for at tidsbruken lønner seg. 

2.8.7 Næringslivets miljøengasjement vises best i lokalsamfunnet 

Mange bedrifter ønsker å vise miljøengasjement, og benytte det i sin mar-

kedsføring. Men en forutsetning er da at innsatsen er synlig. Valg av be-

driftens leverandør knyttet til forbruksavfall er normalt lite synlig, og så-

ledes en lite attraktiv arena for å vise miljøengasjement.  

Selv om bedriftene hadde deltatt i kommunale ordninger for forbruksav-

fall og betalt gebyr, ville de hatt mange, og antakelig bedre, muligheter til 

å vise miljøengasjement på dette området. De kunne for eksempel deltatt 

i samarbeid med skolene, noe som i dag er umulig siden kommunale in-

stitusjoner uansett er tvunget til å velge billigste løsning. 

2.8.8 Store utfordringer i distrikts-Norge  

I tynt befolkede deler av landet med store avstander er forutsetningene 

for et velfungerende, kommersielt avfallsmarked særlig dårlige. Markeds-

grunnlaget er for lite og transporten for krevende til at det er mulig å tilby 

fornuftige priser. Både lokalt næringsliv og innbyggerne blir skadeli-

dende dersom en her blir tvunget inn i ordninger der tilbydere av avfalls-

løsninger i praksis fritt kan bestemme prisen.  

Den eneste reelle muligheten til å få et fungerende marked kan være sam-

lede kommunale tjenestekjøp som omfatter forbruksavfall både fra næ-

ring og husholdninger. Ofte kan kommunal egenregi være den beste og 

billigste løsningen – og samtidig sikre lokal sysselsetting og marked for 

lokale underleverandører. Kommunene står uansett nærmest til å finne 

det beste løsningene for lokalsamfunnet. 

2.9 Muligheter for verdiskaping kan utnyttes bedre 

Avfall Norge har utviklet en modell av renovasjonsvirksomheten som 

omfatter avfallets vei fra kilde til sluttbehandling inklusive kundebetje-

ning og nødvendige støtteaktiviteter. Figur 14 illustrerer således de 

mange leddene med mulighet for verdiskaping.  
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Figur 14: Verdikjede for avfall. Kilde Avfall Norge, litt 23. 

Virksomheten ivaretas med en kombinasjon av offentlig egenregi (hus-

holdningsavfall), samt offentlige og private foretak. Verdier skapes for 

samfunnet uansett hvem som står for virksomheten.  

Menon Business Economics har på oppdrag fra KS Bedrift vurdert hvil-

ken samfunnsnytte de kommunale avfallsbedriftene bidrar med (litt. 21). 

De bidrar direkte og indirekte med over 4200 arbeidsplasser og gir 1,9 

milliarder kroner i skatteinntekter. Verdiskapingen (årlig 900.000 kr pr 

sysselsatt) er omkring 30% høyere enn for sysselsatte i det øvrige næ-

ringslivet i fastlands-Norge. 

I tillegg til verdiskapningen utmerker kommunene seg med høy grad av 

innovasjon og høy oppnåelse av samfunnsmessige mål. Kommunene 

samordner avfallshåndtering med utvikling av annen infrastruktur for å 

redusere lokal luftforurensing, luktproblematikk, rotteplager og brann-

fare, se også kap. 2.10 og litt. 20/22. Gjennom kommunale avfallsselska-

per er det etablert ny miljøvennlig energiproduksjon, og sysselsatt perso-

ner som ellers ville ha stått utenfor arbeidslivet 

De kommunale avfallsselskapene vektlegger et vesentlig bredere sett av 

mål enn private aktører. I samsvar med nærhetsprinsippet (se kap. 1.8.6) 

tar de tak i avfallet som ressurs, og skaper verdifulle ringvirkninger lo-

kalt.  

Samtidig kan private avfallsaktører være et viktig korrektiv til kommu-

nene, for eksempel ved mulighet for konkurranseutsetting der kommunal 

virksomhet gir lav effektivitet. Store, kapitalkrevende anlegg som må 

konkurrere om avfall fra større deler av landet er også eksempler på virk-

somhet som ofte kan ivaretas best av private aktører.  

Det vi har av statistikk (se kap. 1.3) tyder på at forbruksavfallet fra næ-

ring, som ikke går innom kommunen, gjennomgår mindre behandling enn 

husholdningsavfallet. Dagens organisering av avfallsvirksomheten kan 

http://www.menon.no/wp-content/uploads/2015-13-Avfallsbedriftenes-samfunnsnytte-nasjonalt-og-regionalt.pdf
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således føre til tap både for verdiskaping og miljø. Kanskje vil også ver-

diskaping og effektivitet i privat sektor nyte godt av helhetlig forvaltning 

av husholdningsavfallet, med kommunene i førersetet.  

I den kommersielle delen av avfallsbransjen har vi sett flere eksempler på 

utvikling i retning av private monopoler og oligopoler der én eller et få-

tall aktører dominerer sine markedssegmenter. I samsvar med grunnleg-

gende økonomisk teori vil utsikter til en dominerende stilling i markedet 

øke selskapenes verdi betydelig, mens samfunnet blir skadelidende som 

følge av at de dominerende aktørene utnytter anledningen til overprising.  

Enkelte ledende private aktører synes å benytte stadige rettsprosesser som 

et virkemiddel for å sikre seg større marked, se bl.a. eksempler referert i 

litt. 20 og 22. Selv om saksøker ikke vinner fram, beslaglegger sakene 

kommunenes tid og skaper frykt for rettsforfølgelse i mange andre kom-

muner. Resultatet kan bli at kommunene unødig retter seg etter ønsker fra 

kommersielle aktører, selv om det mangler rettslig grunnlag og er i strid 

med overordnede hensyn til miljø og verdiskaping 

Attpåtil har noen av de samme aktørene og deres organisasjoner tatt til 

orde for at kommunene skal fratas ansvar for forbruksavfallet. I praksis 

må det anses som svært lite realistisk at det på makroøkonomisk nivå 

skulle være mulig å etablere så sterke økonomiske incentiver (se kap. 

2.7.2) at en fullstendig markedsbasert avfallshåndtering vil være til gavn 

for miljøet, for forbrukerne og for små og mellomstore bedrifter.  

Som store og krevende kunder kan kommunene gjennom miljøkrav, stør-

relser på anbud m.m. sikre mangfold i avfallsmarkedet og at kommersi-

elle aktører ikke får diktere løsninger basert på hva som gir dem størst 

inntjening. At kommunene også har mulighet for selv å ivareta oppga-

vene fungerer som en ekstra sikkerhet mot dyre og uhensiktsmessige løs-

ninger i privat regi, se kap 2.8.8. Slik fratas private aktører mulighetene 

for å skru opp prisene den dagen det offentlige ikke lenger har noe valg.  

Erfaringer fra Oslo i 2016-17 tilsier at private avfallsaktører kan bli tildelt 

oppdrag de ikke reelt sett har kapasitet til å utføre på en tilfredsstillende 

måte, i alle fall i en innledende fase. Men når det offentlige alternativet 

først er bygget ned, eller det er snakk om store enkeltoppdrag, vil sam-

funnet være bundet på hender og føtter, siden det i praksis vil være mulig 

for andre å overta disse funksjonene på kort varsel. Kommersielle aktører 

kan også misbruke en dominerende stilling til å kreve økte priser, lavere 

miljøstandard eller annet som øker deres inntjening.  

Til sammen er det mye som taler for å videreføre den nordiske modellen 

med blandingsøkonomi, også på avfallsfeltet. Det bidrar ikke bare til mil-

jøresultater og lave utgifter, men også til at verdiskaping og sysselsetting 

blir høyest mulig. 
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2.10 Ett sett kostnadskrevende infrastruktur er nok 

Mange ser fremdeles for seg avfallsinnsamling der biler kjører rundt, 

samler sekker, tømmer spann og dumper på fyllinga. Løsningen var flek-

sibel, og muliggjorde at nærmest hvem som helst kunne utføre jobben. 

Da husholdningenes og næringslivets forbruksavfall i 2004 ble skilt, opp-

stod behov for parallelle systemer, og mer kjøring med avfallsbiler. Vi 

finner ikke spor av at noen har vurdert hvor mye mer kjøring med tilhø-

rende utslipp og ulykkesrisiko dette ville innebære. 

 
Figur 15: Underjordisk system for innsamling av avfall på Stakkevollan i Tromsø. 
Dersom området hadde hatt mange virksomheter, ville denne løsningen neppe 
latt seg gjennomføre, siden virksomhetene ikke ville ha tilknytningsplikt. Resul-
tatet ville være at gammeldagse avfallsbiler fortsatt måtte kjøre i området, og in-
ternt vegnett m.m. dimensjoneres for det.  Illustrasjon: REMIKS 

Moderne, miljøeffektiv avfallsinnsamling krever langt mer avansert 

infrastruktur, se også kapittel 1.8.1. Tilsvarende vil det i hver region bli 

behov for teknisk avanserte anlegg som kan gjennomføre sortering, for-

behandling m.m. før aktuelle fraksjoner sendes til gjenvinning. Hvis en 

bare skulle ha et fåtall slike anlegg i Norge ville det medføre enda mer 

avfallstransport og være i strid med nærhetsprinsippet (kap. 1.8.6). 

Kommersielle avfallsaktører ønsker at skillet mellom husholdnings- og 

næringsavfall bør bli enda tydeligere enn i dag (litt. 24). Det vil innebære 

ytterligere redusert mulighet for fellesløsninger, og enda mer bilkjøring. 
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For samfunnet vil det være svært lite effektivt å etablere flere sett med 

infrastruktur. Det ville være som å etablere flere sett med jernbane, vann-

ledninger eller strømnett parallelt.  

 
Figur 16: Utbygging av Bossnett (avfallssug) i Bergen. Foto: BIR 

I Bergen er det investert store beløp for å sikre et framtidsrettet, rørbasert 

avfallsinnsamlingssystem (se Figur 16), men kommunen har ikke anled-

ning til å kreve at andre enn husholdningene leverer avfallet sitt i dette. 

Til sammenlikning ville det ikke være aktuelt å la den enkelte nærings-

virksomhet selv velge om de ville knytte seg til offentlig avløpsanlegg. 

På samme måte som husholdninger og bedrifter er tilknyttet offentlige 

ledningsnett og infrastruktur, er tilknytting til velfungerende avfallsinn-

samling en forutsetning for effektiv, miljø- og helsemessig forsvarlig be-

handling av avfallet med høy grad av gjenvinning. Alternativet er som re-

gel avleggs avfallsløsninger med unødig lav miljøstandard og unødven-

dig kjøring med avfallsbiler. 

Vi vil her oppsummere noen eksempler på moderne infrastruktur som 

helt eller delvis krever at både husholdninger og næringsvirksomhet i 

området er tilknyttet: 

 Avfallssug, se ovenfor og kap. 1.8.1. Dette muliggjør også fortet-

ting og tett utbygging i sentrale bolig- og næringsområder, der 

uteareal som ellers måtte avsettes/dimensjoneres for avfallsdun-

ker og avfallsbiler kan benyttes til andre formål.  

 Optisk sortering, se kap 1.8.1. 

 Utvinning av biogass, se kap 1.8.2, her er det som regel også øns-

kelig kombinasjon med andre typer råstoff, f.eks. avløpsslam. 

 Sentral sortering av tørre avfallsfraksjoner for å sikre økt mate-

rialgjenvinning, se kap. 1.8.3. 

 Ordninger for ombruk vil bli langt mer regningssvarende dersom 

de samtidig kan håndtere avfall fra husholdninger og næringsliv, 

se også kap. 1.8.6. 
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 Avfallsbasert fjernvarme, der det mange steder er gjort store in-

vesteringer, og brukerne av avhengig av at anleggene får nok av-

fall med tilstrekkelig energi, se kap. 1.8.4. 

Som nevnt i kapittel 1.8.1 anser vi det som lite sannsynlig at kommersi-

elle aktører vil ta på seg de nødvendige investeringene. De vil etter alt å 

dømme kjøre med de gammeldagse, avfallsbilene så lenge de kan; deres 

inntjening påvirkes ikke av at byareal brukes ineffektivt, store avfallsbiler 

må kjøre i trange bygater der barn leker eller at utslipp fra avfallstrans-

porten er unødvendig høye.  

Dersom kommunene overtar ansvar for alt forbruksavfall, også fra næ-

ring, skapes grunnlag for langt raskere introduksjon av de nye, miljø-

vennlige løsningene. Også i distriktene, der slik avansert innsamling er 

mindre aktuelt, vil kommunalt organisert innsamling uten tvil være mest 

effektivt, se også kap. 2.8.8. Parallelle avfallsruter over lange avstander 

kan aldri bli miljømessig og økonomisk forsvarlig. 

Tilrettelegging for nye avfallsløsninger er allerede vurdert av myndighet-

ene. I avfallsstrategien daværende Miljøverndepartement fra 2013 (litt. 

49) står følgende: 

Plan- og bygningsloven § 18-1 regulerer krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og av-
løpsvann, og det stilles krav om kommunalteknisk infrastruktur som veg, vann og kloakk. Infrastruktur 
for avfall inngår ikke i denne reguleringen. 

Kommuner har i dag ikke juridiske virkemidler for å sikre prosjektering av gode avfallsløsninger tidlig i 
byggeprosessen. Prosjektering av tekniske løsninger på et sent tidspunkt i byggeprosessen gir ofte dår-
lige, lite framtidsrettete og lite brukervennlige løsninger. 

De største byene i Norge opplever allerede store utfordringer innen effektiv arealutnyttelse og utbyg-
ging av god infrastruktur. Disse utfordringene er ventet å øke på grunn økt urbanisering, fortetting, 
press på grøntarealer, økt trafikk mv. Dersom det kommer inn et krav til avfall i plan- og bygningsloven 
§ 18-1, vil kommunene få bedre forutsetninger for å sikre gode og framtidsrettede løsninger for av-
fallshåndtering som blant annet bidrar til høyere grad av ombruk og materialgjenvinning. 

Miljøverndepartementet mener at kommunene bør sette en minstestandard for brukervennlige, miljø-
messige og estetiske løsninger, lukt, hygiene og brannsikkerhet, og at dette ikke overlates til de en-
kelte utbyggerne. Miljøverndepartementet vil utrede nærmere hvordan avfallsinfrastruktur kan regu-
leres i plan- og bygningsloven, slik at krav til infrastruktur for avfall sidestilles med krav til infrastruktur 
for veg, vann og kloakk før byggestart.  

Etablering av avfallssug krever høyere investeringskostnader enn tradisjonelle løsninger, men drifts-
kostnader for avfallssug forventes å være lavere. Beregninger viser at avfallssug i byområder vil være 
lønnsomt for næringsaktører dersom alle knytter seg til. I dag kan kommunen pålegge husholdningene 
å bære kostnaden ved overgang til avfallssug over avfallsgebyret. Næringsaktører står fritt til å velge 
løsning for sitt avfall.  

For å gi kommunene større forutsigbarhet i planleggingen og prosjekteringen av denne type innsam-
lingsløsninger, og redusere kostnadene for hver enkelt avfallsbesitter, ønsker miljøvernmyndighetene 
å gi kommunene mulighet til på visse vilkår å kunne pålegge også næringsaktører å knytte seg til av-
fallssug der dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette gjelder for næringsaktører som i hovedsak 
produserer avfall som er egnet for avfallssug. Samtidig bør kommunen ha et utvidet ansvar for å råd-
føre seg med brukerne og ta hensyn til deres behov i planlegging og drift av anlegg som retter seg mot 
næringsaktører. 

Miljøvernmyndighetene vil derfor utarbeide et forslag om å endre forurensningsloven i tråd med 
dette. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/27128ced39e74b0ba1213a09522de084/t-1531_web.pdf


 

KS-FOU –  MILJØE FFEKTIV E AVFALLSLØ SNINGE R  

63  

Det er av stor betydning at dette arbeidet tas videre i kommende avfalls-

melding – og effektueres. 

På nasjonalt nivå er det behov for tiltak som reduserer avfallstransport på 

veiene, og overfører mest mulig av den nødvendige avfallstransporten til 

sjø og bane. Kommunene kan her ha en viktig rolle som premissgiver for 

miljøvennlig videretransport av aktuelle avfallsfraksjoner – både fra for-

bruk og næring. I samsvar med nærhetsprinsippet (kap. 1.8.6) og behov 

for reduserte utslipp fra trafikken bør det i fremtiden ikke transporteres 

blandet avfall over lengre avstander, i alle fall ikke på veiene. 

2.11 Mer gjenvinning med helhetlige løsninger 

Hvis Norge skal oppfylle nye EU-målene (kap. 1.6.1) kreves et løft i ma-

terialgjenvinningen. Særlig må mer av næringslivets forbruksavfall gjen-

vinnes, se kap. 2.7. Med strengere krav til måling og dokumentasjon (kap 

1.6.2) må gjenvinningen øke, bare for å oppnå dagens returandeler. 

Til nå har en stor del av kildesorteringen vært basert på at folk sorterer 

avfall hjemme og bringer det til returpunkter, for eksempel «igloer» for 

glass og metall ved butikken. Løsningen er rimelig for kommuner og re-

turselskaper, men kan medføre unødig bilkjøring. Den største utford-

ringen er likevel at det blir for fristende å la aktuelle fraksjoner gå i rest-

avfallet, og ikke bruke tid på rengjøring og bringing til returpunkt. Selv 

om enkelte bedrifter gjør det, er det nok lite realistisk at et flertall av of-

fentlige og private virksomheter vil bringe avfall til returpunkter. 

 
Figur 17: Kildesortering med fargede poster for optisk sortering www.opti-
bag.se  

Optisk sortering kan innebære en realistisk mulighet for å få både hus-

holdninger og virksomheter til å sortere mer, se Figur 17 og kap. 1.8. 

Byer som Tromsø og Oslo har slike ordninger, men for bredere imple-

http://www.optibag.se/
http://www.optibag.se/
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mentering vil det i praksis være nødvendig å få med bedriftene i ordning-

ene. Hvis ikke vil mengdene bli for små mange steder, og investeringene 

i optisk sorteringsanlegg for store.  

Et alternativ til optisk sortering er sentrale sorteringsanlegg som maski-

nelt sorterer tørt, blandet avfall, det finnes allerede slike, se kap. 1.3. 

Transport av blandet avfall over store avstander er i strid med nærhets-

prinsippet og miljømessig uheldig. Det er neppe økonomisk forsvarlig å 

bygge parallelle, kostnadskrevende anlegg i hver by. Igjen er forutset-

ningen felles systemer for alt forbruksavfall. 

Sentral sortering av tørt avfall fordrer at det våte (biologiske) avfallet sor-

teres ut ved kilden. Igjen tilsier nærhetsprinsippet at våt fraksjon bør gå 

til behandling i biogass- eller pyrolyseanlegg lokalt, se kap. 1.8.2. Kom-

postering vil fremdeles være aktuelt. Figur 18 illustrerer hvor komplisert 

verdikjeden for et biogassanlegg kan være. Den tradisjonelle avfallsbran-

sjen blir bare en liten brikke i en komplisert helhet der mange aktører må 

samarbeide for å lykkes, se litt. 25. Det synes innlysende at lokale myn-

digheter må ha en sentral rolle i behandling av biologisk avfall, både fra 

virksomheter, husholdninger, landbruk, avløpsvirksomhet (slam) mfl. 

 
Figur 18: Eksempel på verdikjede ved utnytting av biogass (kilde: tidl. Biogass i 
Vestfold) 

2.12 Energiløsningene finnes ikke i avfallsvirksomheten isolert 

Heller ikke ved avfallsforbrenning er det hensiktsmessig å behandle av-

fall separat fra andre sektorer. I fjernvarmenettene kombineres avfallse-

nergi med andre varmekilder, f.eks. overskuddsenergi fra industrien. Net-

tene er i seg selv store samfunnsmessige investeringer og en viktig del av 

byenes samlede energiforsyning. Figur 19 illustrerer kompleksiteten i 

Trondheims fjernvarmenett; forbrenningsanlegget på Heimdal er bare en 

liten del av helheten. 

http://www.vestforsk.no/filearchive/vf-rapport-8-2012-barrierer-for-tverrsektorielle-lokale-klimatiltak.pdf
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Figur 19. Fjernvarmenettet i Trondheim. Kilde Trondheim Energi 

Nærhetsprinsippet innebærer at utnyttelse av avfallsenergi bør skje nær-

mest mulig kilden, og at blandet avfall til forbrenning ikke transporteres 

over store avstander. Norsk forbrenningskapasitet fram mot 2030 er til-

passet behovet, (se kapittel 1.8.5 og litt 08), men dèt forutsetter at en har 

sikker tilgang til forbruksavfall, også fra næringsvirksomhet. 

Alt i alt synes det innlysende at avfall til forbrenning ikke bør være en 

handelsvare som sendes på kryss og tvers, mens byene risikerer å bli stå-

ende uten energi – for eksempel hvis forbrenningsanlegg langt borte til-

byr lavere priser. Kommunene bør ha styringen med denne ressursen, og 

se virksomheten i sammenheng med lokal energiplanlegging. Men drifts-

oppgaver kan likevel bli konkurranseutsatt. 

2.13 Avfallsforebygging og ombruk – næringslivets stebarn 

Avfallsforebygging og ombruk handler i stor grad om å redusere behovet 

for nye produkter. Produsenter og importører lever av fortjeneste fra det 

de selger, og som nevnt i kapittel 1.8.6 vil utstrakt ombruk og avfallsfore-

bygging langt på vei være i strid med deres grunnleggende interesser. Å 

gi dem ansvar på området blir som å la bukken passe havresekken.  

Nok en gang er kommunesektoren i en unik posisjon til å gi samfunnet de 

mest effektive løsningene. Kommunen har få/ingen egne interesser som 

vil være i strid med avfallsforebygging og ombruk. Til forskjell fra nasjo-

nale reguleringer kan kommunale løsninger iverksettes uten at nye store 

byrder pålegges produsenter og importører, og fungere godt i kombina-

sjon med produsentansvar (se kap. 1.4 og 2.5). 
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2.13.1 Mer effektiv avfallsforebygging 

Noen avfallsforebyggende tiltak kan kanskje være hensiktsmessig å gjen-

nomføre på nasjonalt nivå, for eksempel i form av bransjeavtaler. Slike 

avtaler kan innebære at næringslivet bidrar med innsats ut over det sam-

funnet ellers kan forvente/kreve, mot å få noe tilbake. Om effektiv avfalls-

forebygging skal være del av slike avtaler innebærer det færre solgte pro-

dukter og mindre inntjening for næringslivet. Det må således være snakk 

om svært generøse motytelser fra statlig hold.  

At det lønner seg å lage miljøvennlige og varige produkter kan nok 

stemme i noen tilfeller. God produktdesign kan f.eks. gi innsparinger og 

effektivisering fram til produktet er solgt. Men som nevnt i kapittel 1.8.6 

anser vi det urealistisk at avfallskostnader i praksis kan få stor nok betyd-

ning for utforming av alle produkter. Det er uansett et stort marked for 

lavkvalitets produkter med kort levetid, og som bare oppfyller lovgiv-

ningens minimumskrav til miljøvennlig design. Så vidt vi kjenner til, har 

det aldri blitt dokumentert at miljødesign er et tilstrekkelig virkemiddel 

for avfallsreduksjon og avfallsforebygging når en tar alle produkter i be-

traktning. Aktuelle analyser refererer som regel til et begrenset utvalg 

dyre produkter, eller mer løsrevne «gode eksempler», se kap. 2.7.3 

Strengere krav etter produktkontrolloven etc. kan være en mulighet, men 

her gir EU/EØS-krav (harmonisert regelverk, forordninger) begrenset 

handlefrihet. Det beste alternativet på nasjonalt nivå kan være målrettede 

avgifter som premierer produkter som genererer minst mulig avfall, som 

er lette å gjenvinne og inneholder minst mulig miljøskadelige stoffer. For 

emballasje kan staten for eksempel knytte avgifter til vekt, materiale 

og/eller volum, slik at en bl.a. stimulerer til mindre bruk av emballasje 

som bare har til formål å gjøre produktet mer synlig i butikkene. 

En bedre mulighet kan være at avfallsforebygging fram til salgstidspunk-

tet ivaretas på nasjonalt nivå, basert på samarbeid mellom aktører med 

felles interesser. Men andre virkemidler må til for å få folk til å kjøpe 

mindre av ting de ikke trenger; her vil en aldri få de som selger typiske 

«bruk-og-kast-produkter» med på effektive tiltak. Nytt felles regelverk 

knyttet til forbruksavfall, med kommunen i førersetet, kan sammen med 

nasjonale miljøkrav til avfall bidra til mindre «bruk og kast». I tillegg til 

informasjon og holdningsskapende arbeid er bl.a. avfallsgebyr et viktig 

virkemiddel. Når husholdninger og bedrifter betaler avfallsgebyr i for-

hold til vekt/volum påvirkes adferden. Slike ordninger/incentiver finnes 

allerede for husholdningene; de kan styrkes og innbefatte næring. 

https://lovdata.no/lov/1976-06-11-79
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2.13.2 Mindre matsvinn 

En viktig del av avfallsforebyggingen er å unngå 

kasting av mat, og for øvrig redusere matsvinn i 

alle ledd. ForMat-prosjektet (litt. 30) kar kartlagt 

mengder og typer mat som kastes hos grossister, 

detaljister og forbrukere. Samlet kastes det 355 

000 tonn mat, eller 68,7 kg. pr. innbygger pr. år 

(2015). Matsvinnet tilsvarer et økonomisk tap på 

mer enn 20 milliarder kr. pr. år. Klimagassutslip-

pene forbundet med matsvinnet tilsvarer 978 000 

tonn CO2-ekvivialenter, eller ca. ¼ av utslippene 

fra personbiltransporten i Norge.  

ForMat-prosjektet har også fått analysert årsaker 

til at mat kastes. Her vil hensyn til bransjens inn-

tjening og avfallshensyn langt på veg være sam-

menfallende fram til salgstidspunkt. Samtidig bør 

en være ærlig på at det også kan lønne seg å 

selge mat som ikke blir spist, og samfunnet bør 

innrette virkemiddelbruken deretter.  

En forutsetning for sentral sortering (kap. 2.11) 

er at avfallet er tørt, og da må matrestene ut ved 

kilden. Når biogassproduksjon samtidig trenger 

råstoff er det på tide å bli kvitt dagens stinkende 

containere med blandet avfall bak butikker og spisesteder. Dette taler for 

at alt matavfall, med unntak av store produksjonsbedrifter, bør regnes 

som forbruksavfall og inngå i offentlig renovasjon, normalt med krav til 

kildesortering.  

2.13.3 Mer ombruk 

Produkter som går til ombruk vil få lengre levetid, og således fortrenge 

en del nysalg. Det har forsøksvis vært argumentert med at ombruk ikke 

fortrenger nysalg, f.eks. når folk som ikke har tørketrommel skaffer seg 

en de kan få billig på et ombrukssenter. Dette argumentet svekkes av at 

det allerede foregår omfattende brukthandel, bl.a. på loppemarkeder og 

arenaer som www.finn.no. I stort bør det være hevet over tvil at ombruk 

er så sterkt i strid med interessene til de som driver nysalg, at effektive 

tiltak på nasjonalt nivå måtte innebære svært inngripende regulering, 

f.eks. i form av avgifter. 

Her har kommunene en unik posisjon i lokalsamfunnene. De kan lokalt 

inngå samarbeid med og mobilisere frivillige organisasjoner (Frelsesar-

meen, skolekorps, idrettslag, miljøorganisasjoner o.a.) og lokalt nærings-

liv for å gjennomføre aktuelle tiltak, f.eks. gjenbruksbutikker og loppe-

markeder. 

Figur 20:  «Dumpster diving»/«skralling» 
er populært blant miljøbevisste folk og 
andre som trenger mat. Men miljømessig 
er nok det beste å bli kvitt containere med 
blandet avfall bak butikker og serverings-
steder. Foto: Wikimedia Commons 
C.A.Martinez 

http://matsvinn.no/
http://ostfoldforskning.no/media/1693/format-rapport-2016-sluttrapport.pdf
http://www.finn.no/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ROYAL_food,_NY.jpg
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De foreslåtte EU-målene for gjenvinning (kap. 

1.6.1) innbefatter forberedelse til ombruk, og 

her må en i Norge etablere nye ordninger. Siden 

produsenter og importører har så streke incenti-

ver til å få gamle produkter ut av markedet, står 

kommunene nærmest til å løse dette.  

Mange avfallsmottak har en plass der folk kan 

sette fra seg ting som kan brukes om igjen. 

Noen kommuner har ordninger for henting av 

avfall til ombruk, da gjerne i samarbeid med fri-

villige organisasjoner. I tillegg til styrket inn-

sats på nevnte områder kan kommunene i noen 

grad gjennomgå aktuelt forbruksavfall, og ta ut 

produkter egnet for ombruk. Det som ikke er 

egnet overlates til produsentansvarsordninger 

eller sendes til annen disponering.  

Forberedelse til ombruk (reingjøring, reparasjon 

etc.) kan registreres og godskrives produsentan-

svarsordningene. Tilstrekkelig forberedelse til 

ombruk i regi av godkjente operatører ivaretar 

også sikkerhetsaspektet. Fare for brann, skader 

o.a. har tidligere blitt benyttet som argument 

mot ombruk av bl.a. kasserte elektriske og 

elektroniske produkter (EE-avfall), men dette 

aspektet vil nå bli ivaretatt. 

Også for ombruk er det viktig at kommunens 

ansvar omfatter forbruksavfallet både fra næ-

ring og husholdninger. Tiltak for ombruk blir mer rasjonelle når alt aktu-

elt avfall inngår, og en ikke behøver flere sett med parallell infrastruktur 

(organisering, logistikk, se kap. 2.10). En hindrer også at aktører som kan 

ha økonomisk interesse av å få gamle produkter ut av bruk eller drive 

ulovlig eksport uten videre får tak i avfall som er egnet for ombruk. Det 

vil ha særlig stor betydning for forbruksavfall fra næringslivet, der det i 

dag er liten/ingen kontroll, se kap. 2.15. 

2.13.4 Ut av stebarnstilværelsen 

Siden 1990-tallet har det vært gjennomført tiltak, bl.a. for avfallsreduk-

sjon, emballasjeoptimering m.m., og ofte i form av mer eller mindre ufor-

pliktende samarbeid mellom sentrale myndigheter, næringsliv og i noen 

tilfeller miljøorganisasjoner. Aktuelle tiltak inngår også i frivillige avtaler 

om produsentansvar mellom myndigheter og næringsliv. Aktivitetene har 

i til dels båret preg av løsrevne pilotprosjekter, uforpliktende møteplasser 

og byråkratiske organer uten reell innflytelse eller funksjon.  

Figur 21: Eksempler fra ombruksbutikk; 
«Bruktbo» - foto: Innherred Renovasjon 

http://ir.nt.no/tjenester/bruktbo/
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I Norge er øvre del av avfallshierarkiet (kap. 1.1) så langt blitt viet be-

grenset oppmerksomhet, særlig i den statlige miljøforvaltningen. EFTAs 

overvåkningsorgan (ESA) har blant annet påpekt at Klima- og miljøde-

partementets avfallsstrategi bør konkretiseres mht. tiltak for å få til av-

fallsreduksjon. Om en vil ta steget fra festtaler til målrettet innsats, kan 

kommunene i samarbeid med aktører på lokalt nivå spille en viktig rolle.  

2.14 For mye avfall på avveie 

Forurensningslovens §§ 28 og 37 skal hindre at avfall går til ulovlig dis-

ponering: Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall 

slik at det kan virke skjemmende eller skade miljøet. Hvis noen gjør det, 

skal de rydde opp, og kommunen kan gi pålegg om at det skjer.  

Selv om problemene nok var større for en generasjon siden, havner frem-

deles mye avfall på avveie. Mens utviklingen lenge gikk i riktig retning, 

er forbedringene etter årtusenskiftet stadig mer vanskelig å spore. Regel-

verket er i dag innrettet slik at kommunene sitter med det meste av ansva-

ret, men i praksis med lite tilgjengelige ressurser til gjennomføring.  

Kommunenes ansvar omfatter tilsyn med ulovlig disponering av nærings-

avfall som ligner husholdningsavfall. Hjemmelen kom på plass i forkant 

av at kommunene i 2004 ble fratatt næringslivets forbruksavfall (kap. 1.5 

og 2.1). Mange fryktet økende ulovlig disponering når bedriftene ikke 

lenger ble tvunget til å delta i offentlig renovasjon. I praksis var den nye 

hjemmelen likevel et «tynt plaster på såret»; for det fulgte ingen penger 

med; alle utgifter måtte dekkes fra kommunekassa – bedriftene som for-

urenset betalte ikke lenger avfallsgebyr. 

Det trengs bedre ordninger for å finansiere forebygging, oppfølging og 

opprydning knyttet til avfall på avveie.  

2.14.1 Bedre kontroll med forsøpling 

Forsøpling er tilfeldig spredning av avfall i omgi-

velsene – ting folk kaster fra seg. Offentlige søp-

pelkasser bidrar til å redusere forsøplingen, men 

krever tømming og vedlikehold. 

I byer og tettsteder (Figur 22) er det først og 

fremst kommunen som sørger for tømming av of-

fentlige søppelspann, rydding og feiing. I frilufts- 

og utfartsområder ivaretas dette gjerne av kommu-

nene eller interkommunale friluftsråd. Stevnear-

rangører og de som driver butikker, turistanlegg 

m.m. skal etter loven sette opp og tømme avfalls-

beholdere samt foreta nødvendig opprydding i 

Figur 22. Forsøpling i Stockholm. Foto: Wiki-
media Commons, Bengt Nyman 

https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basurero-bahia-peran-asturias.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Littering_in_Stockholm.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Littering_in_Stockholm.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Littering_in_Stockholm.jpg
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området. Det ytes også en betydelig frivillig innsats med opprydding i 

forsøpling, bl.a. i form av ryddeaksjoner. 

I avfallsstrategien til daværende miljøverndepartement (litt. 49, 2013) he-

ter det at det i flere kommuner er en utfordring å få gjennomført og finan-

siert opprydding. Departementet vurderte derfor en lovendring som ville 

gjøre det mulig for kommuner å finansiere opprydding av enkelte typer 

forsøpling gjennom avfallsgebyret. Det nevnes spesielt marin forsøpling 

og forsøpling fra forbruksavfall. Det fremgår ikke om det er husholdning-

ene som da også skal betale for opprydning i avfall fra næringslivet. 

En tidligere versjon av EU-pakken for sirkulær økonomi (kap.1.6) inne-

bar at produsentansvarsordningene måtte bidra til finansiering av arbeidet 

mot forsøpling og opprydding. Dette fordi en del avfall som ender som 

forsøpling er underlagt produsentansvar, f.eks. emballasje. Dersom næ-

ringslivets forbruksavfall igjen skal inngå i kommunal renovasjon, vil det 

ha mindre betydning om kostnadene dekkes via avfallsgebyr eller via 

produsentansvar, se kap. 2.5. Men så lenge næringsvirksomheter ikke del-

tar i offentlig renovasjon, vil kostnadene til all opprydning belastes hus-

holdningene, mens næringsvirksomheter slipper unna, se også kap. 2.7.4. 

Det kommunen samler inn ved rydding etter forsøpling, herunder gate-

oppsop, må leveres som næringsavfall. Dette innebærer at kommunen 

ikke lenger kan bringe avfallet til egne anlegg mot dekking av internkost-

nad, men må betale full markedspris, med arbeidskrevende anbudsrunder, 

leverandøroppfølging m.m. Hos kommersielle aktører er dette en dyr 

fraksjon å kvitte seg med. Særlig problematisk blir det når frivillige orga-

nisasjoner bidrar med ryddeaksjoner etc. og de (eller kommunen) må be-

tale full pris for å få levert avfallet. Dette kan løses ved å gå tilbake til de 

gamle avfallsdefinisjonene. I det minste bør avfall som er samlet inn i det 

offentlige rom ikke regnes som produksjonsavfall, slik at kommunen selv 

kan velge den billigste og mest hensiktsmessige disponeringsmåten. 

2.14.1 Bedre kontroll med dumping 

Dumping er ulovlig tømming av avfall i sjø/vann 

eller tilfeldig henleggelse av større mengder i natu-

ren. På land kalles dette gjenre «villfyllinger». Det 

er ikke en absolutt grense mellom forsøpling og 

dumping; villfyllinger begynner gjerne som for-

søpling. Når noen først har kastet noe et sted, blir 

det lettere for nestemann. Villfyllinger kan ha et 

betydelig innhold av farlig avfall, med potensial 

for stor lokal skade på mennesker og miljø. 

Som regel har næringslivet indirekte ansvar for 

forsøpling, siden det som kastes er kjøpt et sted. 

Men det er stort sett privatpersoner som kaster fra 

Figur 23. Villfylling. Foto: Wikimedia 
Commons 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Basurero-bahia-peran-asturias.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basurero-bahia-peran-asturias.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basurero-bahia-peran-asturias.jpg
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seg ting på gata, i parken eller på stranda. Både privatpersoner og bedrif-

ter er skyld i dumping. 

Etter 2004 har virksomhetene klarere incentiv til dumping enn private. 

Husholdningene har uansett (noe) avfallslevering inkludert i det gebyret 

de må betale. Bedrifter må som regel betale for hver avfallslevering, og 

sparer penger om avfallet kan dumpes ulovlig – eller leveres under dekke 

av å være husholdningsavfall, se kap. 2.7.4. 

Forurensningslovens hjemmel til å kreve at den ansvarlige rydder opp 

kan fungere der én aktør er ansvarlig. Men ofte er det mange bidragsytere 

til samme villfylling, både bedrifter og private. Og selv der kommunen 

klarer å finne noen som sannsynligvis er ansvarlig, kan den administra-

tive prosessen for å få den ansvarlige til å rydde (eller betale for rydding) 

gjerne bli mer ressurskrevende en selve ryddingen. Kommunen kan uan-

sett ikke ta seg betalt for det administrative arbeidet. 

I praksis blir løsningen gjerne at kommunen tar utgiftene selv. For ek-

sempel bruker de interkommunale friluftsrådene betydelige ressurser av 

eget budsjett/bemanning for å rydde opp i dumping og forsøpling – og 

må gjerne betale av eget budsjett for å levere avfallet som næringsavfall 

til full pris, se Figur 24. 

Med manglende finansiering er det vanskelig for kommunene å følge opp 

dumping. Muligheten til å følge opp avfallslevering fra næringsvirksom-

heter synes også å være en «papirbestemmelse». I sin gjennomgang i 

2011 (litt. 17) fant Riksrevisjonen ingen kommuner som benyttet sin 

myndighet til kontrollere om næringsdrivende leverer farlig avfall.  

Hvis kommunene får tilbake fullt ansvar for næringsavfallet kan en bære-

kraftig organisering av kommunal innsats mot dumping finansieres via 

avfallsgebyr, der både husholdninger og næringsliv bidrar. 

 
Figur 24: Lossing av strandsøppel hos Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) på 
Helleneset. Samarbeid om strandrydding i regi av Friluftsrådet resulterte vin-
teren 2017 i 22 tonn plastavfall til lovlig mottak. Foto: BOF, fra artikkel i Kom-
munal Rapport 16.02.2017. 

http://kommunal-rapport.no/energi-og-miljo/2017/02/kommunene-ma-fa-ansvar-strandsoppel
http://kommunal-rapport.no/energi-og-miljo/2017/02/kommunene-ma-fa-ansvar-strandsoppel
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Figur 25: Marin forsøpling. Foto: Oslofjordens Friluftsråd, litt. 27 

2.14.2 Behov for effektive tiltak mot marin forsøpling 

Marin forsøpling truer marine økosystemer og påfører bl.a. havbruksnæ-

ringen betydelige tap. Havet tilføres enorme mengder plast og annet tungt 

nedbrytbart avfall, som transporteres over store avstander.  

Internasjonalt har OSPAR utarbeidet en handlingsplan mot marin forsøp-

ling. Miljødirektoratet har utarbeidet en oversikt over tiltak (litt. 53), men 

flere av forslagene innebærer at kommunene vil sitte igjen med reg-

ningen. Og når det kommer til gjennomføring mangler Miljødirektoratets 

forslag en helhetlig og gjennomførbar tilnærming. Igjen er et springende 

punkt at kommunesektoren mangler mulighet til å finansiere forebygging 

og opprydding av forsøpling og dumping.  

Fiskeflåten bør vederlagsfritt kunne levere avfall i havn. Også andre som 

frivillig samler opp avfall fra hav og strender må kunne levere det uten 

kostnad. Vinteren 2017 skapte en hval som måtte avlives fordi den hadde 

magen full av plast stort engasjement i Hordaland. Folk startet frivillig 

rydding av strender for plast, men måtte i henhold til dagens regelverk 

betale det lokale avfallsselskapet for å levere avfallet de hadde samlet. 

Saken fikk en minnelig løsning, men illustrerer behov for bedre systemer. 

 
Figur 26: Bildene av en avlivet hval med 30 plastposer i magesekken gikk i februar 
2017 verden rundt. Hendelsen skapte ny oppmerksomhet om marin forsøpling og 
finansiering av opprydding.  Foto: Christoph Noever / Universitetet i Bergen 

http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1326005.PDF
http://www.miljostatus.no/Tema/Avfall/Forsopling-av-havet/
http://www.ospar.org/
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/Nyhetsdokumenter/marinelitter-osparplan2014.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/Nyhetsdokumenter/marinelitter-osparplan2014.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Global/Nyhetsbilder/Svar%20p%c3%a5%20oppdrag%20-%20Tiltaksanalyse%20mot%20marin%20fors%c3%b8pling%20.pdf
https://www.nrk.no/hordaland/frivillige-samler-inn-plastsoppel-_-men-ma-betale-for-a-levere-det-inn-1.13363632
https://www.nrk.no/hordaland/frivillige-samler-inn-plastsoppel-_-men-ma-betale-for-a-levere-det-inn-1.13363632
https://www.ba.no/leder/debatt/hval/ba-mener-bir-viser-sjovett-med-gratis-plastmottak/o/5-8-515938
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2.14.3 Avfall i avløpet må unngås 

Når næringslivet ikke betaler avfallsgebyr, men må betale for levering, er 

det naturlig å se seg om etter «gratis» alternativer. En fristelse kan da 

være å sende aktuelle avfallstyper i avløpet. Det er som regel forbudt, 

men også svært vanskelig å kontrollere. 

Kjøkkenavfallskverner på avløpsrøret fra vasken kverner opp matrester 

og annet organisk avfall og blander det med øvrig avløpsvann. Norske 

avløpsnett og renseanlegg er normalt ikke dimensjonert for den økte for-

urensningen. Hvis dette brer om seg, vil mange renseanlegg ikke fungere 

slik de skal. Det vil bli mer forurensning i sjø og vassdrag og/eller kom-

munenes driftsutgifter på avløpsområdet vil øke. Når vi samtidig vet at 

det for bedriftene gjerne er billigere å levere tørt forbruksavfall er kjøk-

kenavfallskverner fristende, og risikoen liten for/ved å bli «tatt» der det 

er ulovlig. Problemet kan løses hvis bedriftene må betale avfallsgebyr 

som vil inkludere forsvarlig håndtering av våtorganisk avfall. 

Farlig avfall i avløpet er fortsatt et betydelig problem, og kan bl.a. sette 

biologiske avløpsrenseanlegg ut av spill for lang tid og gi stor miljøskade 

i resipientene. Problemet er ikke bare knyttet til store engangshendelser, 

men også summen av mange små påslepp, både av farlig avfall og annet 

flytende avfall. Selv om mindre mengder farlig avfall allerede kan leveres 

til kommunalt mottak, kan servicenivået økes om levering inngår i et ob-

ligatorisk avfallsgebyr. Risikoen for påslepp til avløp vil da bli redusert.  

2.15 Ingen vet helt hvor næringslivets forbruksavfall blir av 

EU-pakken om sirkulær økonomi krever at medlemslandene kan doku-

mentere hva som skjer med forbruksavfall, både fra husholdninger og 

virksomheter, se kap. 1.6.2. I hvilken grad landene når gjenvinningsmå-

lene fastsettes i forhold til kommunalt avfall samlet, både generert 

mengde avfall og hvor mye som går til gjenvinning. Siden 2004 har 

Norge ikke utarbeidet nødvendig statistikk på området, og SSB har basert 

rapportering til EU på grovmaskede anslag. 

Men i tillegg til å oppfylle EU-kravene er det gode grunner for at Norge 

bør skaffe seg langt bedre kontroll over næringslivets forbruksavfall. I 

dag er det ingen som kontrollerer hva bedriftene gjør med avfallet, og en 

betydelig del av avfallet vi i praksis aldri bli registrert noe sted. En mer 

fullstendig rapportering kunne i større grad forebygge og evt. avdekke at 

næringsavfall havner på avveie eller går til ulovlig eksport, se kapittel 

2.14. Selv om vi ikke er der i dag, vil et marked uten åpenhet og innsyn 

lett kunne tiltrekke seg useriøse aktører; i deler av Sør-Europa kontrolle-

rer kriminelle nettverk en betydelig del av avfallsvirksomheten.  

https://snl.no/kj%25C3%25B8kkenavfallskvern
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Uten data på næringslivets forbruksavfall er det heller ikke mulig å vur-

dere innsats i husholdninger og næringsliv i sammenheng, slik at innsat-

sen kan rettes dit samfunnet får mest miljøgevinst for pengene. Mye tyder 

likevel på at næringslivet henger etter miljømessig, se kap. 2.7. De 

norske gjenvinningstallene blir heller ikke sammenlignbare med tilsva-

rende data fra andre land. Statistisk sentralbyrå har ingen fullgod metode 

til å finne de riktige tallene i eksisterende avfallsstatistikker (litt. 50, hø-

ringsuttalelse SSB) 

Også avfallsbransjen selv ser utfordringer her, og sier i sitt eget veikart 

for sirkulær økonomi fra 2016 (litt.11) at det bør innføres krav til børsno-

terte selskap om rapportering av avfallshåndtering, for å sikre sporbarhet 

og kontroll av råvarestrømmer, samt å styrke ressurseffektiviteten. 

Kommunene rapporterer data om forbruksavfall fra husholdningene gjen-

nom KOSTRA. Det kan være naturlig å innlemme data om næringslivets 

forbruksavfall i samme løsning. Kommunene rapporterer allerede noen 

aktuelle data knyttet til sine egne eiendommer. For forbruksavfall som 

ikke går innom kommunen, f.eks. EE-avfall som leveres til forhandlere, 

må det sikres rapportering parallelt 

Foreslåtte EU-regler presiserer at bare det som faktisk har gått til gjenvin-

ning får regnes som gjenvunnet, se kap. 1.6.2. Til nå har målepunktet 

gjerne vært vektregistrering der det oppstår en økonomisk transaksjon 

mellom kommune og de som står får gjenvinningen, f.eks. et returselskap 

eller et gjenvinningsanlegg (litt. 50, uttalelse Oslo kommune). Statistik-

ken må da hentes fra andre enn kommunen. Dette kan løses ved krav om 

at returselskap må være sertifisert, og at et vilkår for sertifiseringen er at 

nødvendig rapportering, bl.a. til SSB, finner sted. Slik begrenses også 

merarbeidet for SSB når nødvendige data skal samles inn, se også kap. 4.  

http://www.avfallnorge.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=68588
http://www.avfallnorge.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=68588
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra
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3 Hvilke muligheter finnes 

I dette kapittelet gjengis vurdering av virkninger for enkeltpersoner, pri-

vat og offentlig næringsvirksomhet, statlig/kommunal forvaltning og 

andre berørte. Beskrivelsen basert på minimumskravene i den statlige Ut-

redningsinstruksen med tilhørende veileder. Begreper, faguttrykk m.m. er 

forklart i kapittel 1 og 1.14, samt i ordlisten til slutt i rapporten. 

3.1 Hva er problemet? 

I kapittel 2 har vi gjennomgått en lang rekke problemer som tilsier at det 

offentlige bør iverksette tiltak når det gjelder forbruksavfall fra næring. 

Problemkomplekset kan oppsummeres slik: 

1.  Endringen i avfallsdefinisjoner i 2004 manglet klare mål og har ikke 
ledet til noen forbedringer, snarere tvert imot. 

2. Folk møter ulike avfallsløsninger hjemme, på skole og på arbeids-
plass, det virker forvirrende og demotiverende. 

3. Store verdier i avfallet forvaltes dårlig, verdiene bør benyttes til å 
oppnå høyere miljøstandard samlet sett. 

4. Unødvendig transport av avfall over lange avstander fører til store ut-
slipp, samt økt belastning og ulykkesrisiko på vegnettet. 

5. Produsentansvarsordningene lider under uklar ansvarsfordeling med 
fordyrende ledd og usikker tilgang på sortert avfall. 

6. Viktig miljøengasjement på avfallsområdet står i fare fordi tillit til at 
innsats nytter undergraves. 

7. Næringslivets forbruksavfall håndteres med lavere miljøstandard enn 
husholdningenes. Forbrukerne dekker bedriftenes kostnader. 

8. Avfallsmarkedet behøver krevende kunder og markedspleie. Mono-
poldannelse gir dyre og tungvinte løsninger med lite valgfrihet. 

9. Muligheter for lokal verdiskaping kan fortrenges av aktører med mer 
kortsiktig tilnærming og som opererer med lavere miljøstandard. 

10. Skillet mellom næring og bolig er til hinder for effektiv avfallsinnsam-
ling. Ett sett kostnadskrevende infrastruktur må være nok. 

11. EU-mål for gjenvinning kan ikke nås uten høyere servicenivå til næ-
ring og bolig, med bedre samordning av avfallsstrømmene. 

12. Energiforsyning kan ikke være avhengig av tilfeldige avfallsaktører. 
Næringslivets forbruksavfall bør her inngå i fellesløsninger. 

13. De som lever av å selge nye produkter vil neppe arbeide effektivt 
med avfallsforebygging og ombruk. Her bør andre aktører inn. 

14. Det er for lønnsomt å dumpe avfall på land og i vann. Forsøplingen 
øker. Finansiering står i veien for effektiv oppfølging. 

15.  Ingen vet helt hvor næringslivets forbruksavfall blir av. Med dagens 
system kan Norge ikke rapportere de dataene EU krever. 

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2016-02-19-184?q=utredningsinstruksen
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2016-02-19-184?q=utredningsinstruksen
https://pub.dfo.no/veileder-til-utredningsinstruksen/


 

KS-FOU –  MILJØE FFEKTIV E AVFALLSLØ SNINGE R  

76  

3.1.1 Omfang, alvorlighet og hvem som blir berørt 

Problemkomplekset oppsummert i pkt. 1-15 er i hovedsak knyttet til mil-

jøforhold og ineffektive løsninger. Både for til EU-rapportering og nasjo-

nale behov mangler data om forbruksavfall fra næringsvirksomhet. 

Miljøproblemene innebærer utslipp fra avfallsbehandling, ulovlig dispo-

nering og unødig uttak av jomfruelige råvarer. EU-mål på området kan 

ikke nås uten nye tiltak. Unødvendig transport av avfall, spesielt på vei, 

gir betydelige utslipp. Energiforsyning i byer som har investert store res-

surser i fjernvarmenett står i fare for å mangle nødvendig avfallsråstoff.  

Ineffektiv og dårlig koordinert utnyttelse av ressurser i avfallet fører til 

effektivitetstap for samfunnet samlet sett. Hindre for effektive innsam-

lingsløsninger medfører økte kostnader, beslaglegger areal og gir hygie-

niske problemer (lukt, skadedyr, estetikk). Unødvendig kjøring med av-

fallsbiler i tettbygde områder gir også økt støy og ulykkesrisiko.  

Siden nødvendige avfallsdata mangler er det i dag vanskelig å tallfeste 

aktuelle miljøproblemer, ineffektivitet m.m., særlig forbundet med for-

bruksavfall fra næringsvirksomhet.  

3.1.2 Forventet framtidig utvikling (nullalternativ) 

Selv om det er vanskelig å tallfeste miljøproblemer og ineffektivitet, vet 

vi en del om hvor mye mer avfall som må gjenvinnes for å nå EU-målene 

Norge er forpliktet til å følge (se kap. 1.6.1). Miljødirektoratet (litt. 59) 

anslår at materialgjenvinningen må økes med rundt 600 000 tonn i 2020, 

ca. 1,1 mill. tonn i 2025 og 1,4 mill. tonn i 2030. Her er det sammenlik-

net med dagens nivå og tatt hensyn til befolkningsvekst. 

Sett i forhold til en videreføring av dagens praksis kreves omfattende til-

tak og rask omstilling, særlig innen utsortering og materialgjenvinning av 

avfall som i dag kastes som restavfall. For avfall fra næringslivet ser Mil-

jødirektoratet det i første omgang som viktig å øke kildesortering av våt-

organisk avfall. Økt sentralsortering av restavfall er på kort sikt særlig 

viktig for å få sortert ut plast. I videre analyse legger vi til grunn at noen 

tiltak uansett må gjennomføres, se kapittel 3.6.6. 

Miljødirektoratet har fått gjennomført en sammenlikning av dagens ni-

våer for materialgjenvinning av ulike avfallstyper med det maksimale 

som antas mulig å få til i 2030 (litt. 59). EU-målene for hver fraksjon (se 

kap. 1.6.1) ligger her til grunn. Resultatet er presentert nedenfor. For-

bruksavfall fra næring inngår ikke, her mangler jo tallgrunnlag. Som 

nevnt i kapittel 2.7 mfl. er det grunn til å tro at potensialet for økt mate-

rialgjenvinning er noe høyere i næringslivet.  

Grove estimater som Mepex har gjort for Miljødirektoratet (litt. 59) tyder 

på at det kan være mulig å for Norge å nå EU-målet på 65% materialgjen-

vinning i 2030, men det blir krevende. 
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Figur 27: Potensial for materialgjenvinning av husholdningsavfall i 2030 (1 000 
tonn). Kilde: Miljødirektoratet/Mepex (litt. 59). 

3.1.3 Årsaker 

At det ikke blir materialgjenvunnet mer avfall kan skyldes at det ikke er 

lønnsomt for aktørene. Innsamlings- og behandlingskostnadene er gjerne 

lavere for energiutnyttelse enn for materialgjenvinning. Lave råvarepriser 

gir tøff konkurranse og små marginer i markedet for sekundære råvarer. 

Manglende etterspørsel etter sekundære råvarer kan skyldes at avfalls-

fraksjonene ikke er reine nok, og/eller at prisen på primære råvarer er så 

lav at avfallsbaserte produkter ikke er konkurransedyktige. 

For noen avfallstyper er det mangel på teknisk infrastruktur. Dette gjelder 

særlig innsamling av kildesortert avfall, der manglende koordinering fø-

rer til at nye løsninger med høyere servicenivå og miljøstandard ikke im-

plementeres. Høye investeringskostnader og usikkert marked for mo-

derne sorterings- og gjenvinningsanlegg kan frastøte kommersielle aktø-

rer, som heller tilbyr billigere løsninger med lavere miljøstandard.  

De tidligere avgiftene på forbrenning og deponering av avfall er fjernet i 

Norge, og det er dermed ikke lenger en prising av miljøkostnadene ved 

disse behandlingsformene. Det er miljøavgift på drikkevareemballasje 

som her sikrer relativt høy innsamling og materialgjenvinning. 

Utfyllende vurdering av utfordringer/årsaker er gitt i kapittel 2. 
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3.1.4 Kommende EU-regelverk 

I kapittel 1.6 og 1.7 er det gjort rede for kommende EU-regelverk og 

andre internasjonale forpliktelser. 

3.2 Mål – hva vil vi oppnå? 

Det primære målet er å oppnå høyere miljøstandard gjennom avfallsfore-

bygging, mer ombruk og økt materialgjenvinning av forbruksavfall. Se-

kundære mål, som i stor grad overlapper de primære målene, omfatter: 

1. Oppnåelse av kommende EU-mål for gjenvinning, se kap. 1.6. 

2. Enhetlige og lett forståelige avfallsløsninger hjemme, i skole/barne-
hage, på arbeidsplassen og på steder folk besøker. 

3. Effektiv, bærekraftig og rettferdig forvaltning av verdier i avfall. 

4. Oppfylle nærhetsprinsippet, og således unngå unødvendig transport av 
avfall, med tilhørende miljøulemper, ulykkesrisiko og veibelastning. 

5. Enklere gjennomføring av produsentansvaret, med sikker tilgang på av-
fallsbasert råstoff for returselskapene. 

6. Styrke og bevare tillit og miljøengasjement på avfallsområdet. 

7. Rettmessig fordeling av arbeid og øvrige kostnader knyttet til avfall 
mellom næring og husholdning. 

8. Et velfungerende marked for varer og tjenester tilknyttet avfall. 

9. Langsiktig utnytting av muligheter for verdiskaping. 

10. Langt mer effektiv og miljøvennlig innsamling av avfall, med kun ett 
sett moderne infrastruktur. 

11. Høyere servicenivå til både bolig og næring, med bedre samordning av 
avfallsstrømmer fram til gjenvinning. 

12. Miljøeffektive løsninger for fjernvarme, særlig der samfunnet har in-
vestert i kostnadskrevende infrastruktur. 

13. Mye mer avfallsforebygging og ombruk. 

14. Mindre avfall på avveie. 

15. Bedre kontroll med avfallsstrømmene, spesielt forbruksavfall fra næ-
ringslivet. 

Det er med andre ord en lang rekke delmål som ønskes nådd, og som i 

denne omgang ikke er tallfestet. Men hovedmålet om økt gjenvinning er 

klart tallfestet i form av EU-kravene til gjenvinning. I den videre utred-

ningen legger vi til grunn en tilnærming der økt gjenvinning skal oppnås, 

med størst mulig oppnåelse av de andre målene. 

3.3 Hvilke tiltak er relevante?  

3.3.1 Foreslått tiltak 

Forslaget som ligger til grunn for denne utredningen innebærer at kom-

munene får ansvar for alt forbruksavfall, inkludert den delen av nærings-

avfallet som er forbruksavfall, dvs. som i mengde og sammensetning lig-
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ner avfall fra husholdningene. Tiltaket, med noen suppleringer, er nær-

mere beskrevet i kapittel 4. Forslag til endringer i statlig regelverk er 

oppsummert i vedlegg 1.  

3.3.2 Miljødirektoratets forslag til tiltak/virkemidler 

Direktoratet skisserer i brev 02.12.2016 til Klima- og miljødepartementet 

(litt. 59) en rekke mulige tiltak knyttet til forbruksavfall; (merk at analy-

sen er avgrenset til tiltak for å oppnå foreslåtte gjenvinningsmål i EU): 

1. Økt kildesortering for materialgjenvinning av husholdningsavfall. 
2. Økt utsortering for materialgjenvinning av "grovavfall" fra husholdninger. 
3. Forbedret renovasjon for fritidsbebyggelse 
4. Økt kildesortering for materialgjenvinning av forbruksavfall fra næringsliv 
5. Økt utsortering av husholdningsavfall og lignende ved sentralsortering 
6. Økt forberedelse til ombruk 
7. Utvikling og økt bruk av nye løsninger og teknologier 
8. Kompetanseheving i avfallsbransjen 
9. Styrking av markeder for sekundære råvarer 

Miljødirektoratet skisserer følgende mulige virkemidler som kan bidra til 

at tiltakene gjennomføres: 

i. Forskriftskrav om utsortering av avfall fra husholdninger og deler av 
næringslivet 

ii. Dialog for å øke innsamling av brukte tekstiler 
iii. Økonomiske virkemidler, f.eks. avgifter knyttet til forbrenning eller av-

gifter på nitrogen og fosfor i mineralgjødsel og uttak av torv. Kommu-
nenes mulighet til å differensiere avfallsgebyr nevnes også 

iv. Styrke markedet for sekundær råvare 
v. «Grønne» offentlige anskaffelser 

vi. Krav om materialgjenvinning for å oppnå miljøsertifisering 
vii. Midler til innovasjon og utvikling av miljøteknologi 

Blant virkemidler som anses mindre aktuelle i første omgang er å utvide 

produsentansvaret til å omfatte flere typer avfall og å forby deponering av 

plast, metall og glass. Det påpekes et behov for å skape forutsigbare og 

langsiktige rammevilkår i avfalls- og gjenvinningspolitikken. 

Direktoratet anbefaler å gå videre med tiltak 1, 4 og 5, dvs. økt kildesor-

tering og mer sentral sortering. Det foreslås satsing på virkemidler av 

type i, ii, iii og iv. Det er i ettertid arbeidet videre med forskriftskrav om 

utsortering av plast og våtorganisk avfall, se litt. 58. 

Spesifikt for emballasjeavfall foreslås følgende tiltak: 

a) Økt utsortering ved sentralsortering av restavfall fra husholdninger/ næring 
b) Innføring av infrastruktur som sikrer utsortering og forberedelse til ombruk 

og materialgjenvinning av treemballasje 
c) Økt kildesortering for materialgjenvinning 
d) Økt materialgjenvinning av drikkevareemballasje 

Følgende virkemidler foreslås for emballasje: 

A) Forskriftsregulering av produsentansvar for emballasjeavfall 
B) Endringer i regelverket for drikkevareemballasje 
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Det er allerede igangsatt arbeid med de to virkemidlene, se kapittel 1.11 

Miljødirektoratet har arbeidet innenfor et begrenset mandat, og deres ana-

lyse omfatter et langt mer beskjedent sett av virkemidler enn analysen 

her. Det foreslås få og svake tiltak og virkemidler knyttet til avfallsfore-

bygging, ombruk, avfall på avveie og oppfyllelse av nærhetsprinsippet. 

Ingen av tiltakene som direktoratet foreslår er i direkte motstrid med fore-

slått tiltak i denne Civitas-rapporten (se kap. 3.3.1). Miljødirektoratet er 

selv inne på at tiltakene de foreslår kan være utilstrekkelige (litt. 59). 

Både foreslått tiltak i rapporten her og alternative tiltak i kapittel 3.3.3 og  

3.3.4 innebærer mer dyptgripende endringer.  

3.3.3 Alternativt tiltak – statlig materialavgift 

Et enkelt og effektivt virkemiddel som vil øke gjenvinningen og bidra 

sterkt til å nå en rekke av delmålene, kan være en statlig avgift på import 

og produksjon av produkter og emballasje basert på jomfruelig materi-

ale. Avgiften betales til statskassen, og provenyet (det staten tjener) kan 

f.eks. gis tilbake til næringslivet gjennom skattelettelser. En materialav-

gift kan fungere godt sammen med produsentansvaret, der sistnevnte (og 

avfallsgebyr til kommunen), dekker avfallskostnader som i dag. 

Materialavgift må settes så høyt at den utløser nødvendig atferdsendring. 

Dette kan styrkes ved at avgiften gjøres høyere for råvarer som er vans-

kelige/dyre å gjenvinne, og/eller for råvarer som gir relativt høye utslipp i 

produktfasen og som avfall. I utgangspunktet bør en slik miljøavgift ikke 

være i strid med europeiske og internasjonale handelsregler, så lenge in-

nenlands produksjon og import behandles likt. Det finnes allerede en lik-

nende avgift på emballasje til drikkevarer i Avfallsforskriftens kapittel 6. 

En slik avgift på jomfruelige materialer øker konkurransekraften til av-

fallsbaserte produkter/emballasje, som ikke har tilsvarende merkostnad. 

Løsningen har en særlig styrke når det gjelder avfallsforebygging og om-

bruk, siden også slike løsninger blir mer konkurransedyktige. Verdiene i 

avfallet vil øke, og således vil incentivene for ulovlig disponering bli 

mindre, i alle fall for avfallstyper med positiv verdi. Løsningen vil også 

favorisere relativt dyre produkter med lang levetid, siden billige «bruk og 

kast-produkter» med samme funksjon vil få like mye avgift. 

Grønn skattekommisjon har vurdert ulike nye miljøavgifter, men har ikke 

foreslått nye avgifter med direkte relevans for avfall. Miljødirektoratet 

mener det uansett på sikt kan være aktuelt å vurdere ytterligere miljøav-

gifter på miljøbelastende produkter (litt. 60). 

Om ønskelig kan materialavgift fungere parallelt med at kommunene 

overtar forbruksavfallet fra næring. Men tiltakene har i noen grad samme 

formål og virkning. Det er således naturlig å velge ett av disse tiltakene. 

https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-930/§6-1
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Vi legger til grunn av produsentansvaret uansett videreføres da dette er 

nedfelt i EU-regelverk Norge må følge, og erfaringene er gode. 

3.3.4 Andre alternative tiltak, evt. kombinasjoner av tiltak 

Regulering  

Det foreslåtte tiltaket (kap. 3.3.1 og 4) innebærer først og fremst regule-

ring i form av endrede avfallsdefinisjoner i forurensingsloven, som igjen 

utløser behov for endringer i loven og avfallsforskriften (se vedlegg 1). 

Miljødirektoratets virkemiddelanalyse (kap. 3.3.2) tilrår forskriftskrav 

om utsortering av visse avfallsfraksjoner. Dette er ikke i motstrid med 

endring i avfallsdefinisjonene, men konsekvenser for kommuner som er 

avhengige av energirikt avfall til fjernvarmeproduksjon bør vurderes. 

Det foreligger også forslag om forskriftsfesting av produsentansvar for 

emballasje (se kap. 1.11). Dette vil underbygge foreslått tiltak. I kapittel 

4 skisserer vi en mulig, ytterligere styrking av dette forslaget. 

Flere delmål nevnt i kapittel 3.2 kan tenkes nådd ved hjelp av detaljerte 

reguleringer på en rekke områder, for eksempel strengere krav til god-

kjenning og oppfølging av aktører i avfallsbransjen. Felles for slike de-

taljreguleringer er at de lett blir omfattende, og krever store administra-

tive ressurser for oppfølging. 

Økonomiske virkemidler 

Alternativt tiltak (materialavgift) er et sterkt og universelt økonomisk vir-

kemiddel med lave administrative kostnader. 

På avfallsområdet finnes allerede en rekke økonomiske virkemidler, for 

eksempel materialavgiften på drikkevareemballasje. For å øke gjenvin-

ningen hadde en tidligere også sluttbehandlingsavgift på avfall. Miljødi-

rektoratets oppsummeringer, i litt. 59, 60 og 61 omfatter nåværende vir-

kemidler, inkludert avfallsforebygging og ombruk (litt. 60). Direktoratet 

foreslår i hovedsak videreføring eller styrking av disse. Forslag til nye 

virkemidler er i regelen mindre omfattende.  

Det finnes ytterligere muligheter for å fremme miljøvennlig adferd gjen-

nom fritak for moms og andre statlige avgifter. Eksempler på tiltak som 

kan bli (og delvis er) tilgodesett med slike virkemidler er reparasjon, 

brukthandel, utleieordninger/delingsøkonomi og annen favorisering av 

produkter med lang levetid. Det særnorske kravet om utvidet garantitid (5 

år i stedet for 2, juridisk virkemiddel) virker i samme retning (litt. 60). 

Bransjeavtaler (se kap. 1.4) har vært brukt på avfallsområdet i mer enn 20 

år. Det arbeides med en ny bransjeavtale knyttet til matsvinn. Selv om 

produsentansvar forskriftsfestes (kap. 1.11) kan bransjeavtaler fremdeles 
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være en mulighet. Avtaler kan fungere både i kombinasjon med endra av-

fallsdefinisjoner og/eller materialavgift, og bl.a. gi arenaer for dialog 

mellom myndigheter og næringsliv. Men lite tyder på at bransjeavtaler 

vil være et tilstrekkelig virkemiddel for å nå målene (kap. 3.2). 

Kommunene har allerede anledning til å bruke ett økonomisk virkemid-

del rettet mot husholdningene, miljødifferensiert avfallsgebyr, der de som 

leverer lite og/eller godt sortert avfall betaler mindre. Dette gjøres alle-

rede i stor grad, men har begrenset funksjon så lenge avfall fra virksom-

heter ikke er omfattet.  

Siden prinsippet om at forurenser skal betale ligger til grunn i miljø- og 

avfallspolitikken, anser vi det mindre aktuelt å basere nye reformer på of-

fentlig tilskudd. 

Pedagogiske virkemidler 

De siste 20-30 årene er det ytt en massiv innsats knyttet til informasjons-

kampanjer, undervisningsopplegg m.m., fra staten, kommunene og næ-

ringslivet/returselskapene. Det har også blitt satset mye på miljømerking 

av produkter og avfallstiltak som vilkår for miljøsertifisering (EMAS, 

ISO 14000, Miljøfyrtårn mfl.). Vi forutsetter at arbeidet videreføres. Men 

med den massive innsatsen som allerede er ytt, er det neppe nok uutnyttet 

potensial innen slike tiltak for å nå målene i kap. 3.2.  

Organisatoriske virkemidler 

Det kunne tenkes løsninger der ansvar for forbruksavfall fra hushold-

ninger og evt. næring ble overført til fylkeskommuner/regioner eller til 

staten selv. Hvis ønskelig kunne all fysisk utførelse av avfallsoppgaver 

(som i dag) være gjenstand for anbud. Dette ville være i strid med gjel-

dende norsk regionalpolitikk og med nærhetsprinsippet for avfall i EU-

lovgivningen (se kap. 2.4), og er således mindre realistisk.  

Offentlige tilbud av produkter og tjenester 

Renovasjon er allerede et pålagt offentlig tilbud til husholdningene. Fore-

slått tiltak (avfallsdefinisjoner) vil gjeninnføre et offentlig tilbud med re-

novasjon for næringslivets forbruksavfall. Moderne teknologi vil øke be-

hovet for felles, offentlig infrastruktur knyttet til innsamling av avfall.  

Kommunene kan fratas ansvar for innsamling og behandling av forbruks-

avfall. Da må også husholdninger velge avfallsleverandør. Uansett vil det 

være behov for løsninger for folk som lar være å velge avfallsleverandør 

eller ikke har / tar seg råd til å betale for avfallsløsninger. En slik ordning 

må antas å kreve betydelige tilsynsressurser for å unngå store problemer 

med forsøpling og ulovlig disponering. Løsningen antas knapt å gi posi-

tive bidrag til å nå målene satt i kapittel 3.2.  
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En mulighet kan være at nasjonale myndigheter eller kommuner i samar-

beid påtar seg driften av viktige nasjonale avfallsanlegg. Anlegget for far-

lig avfall på Langøya ble for eksempel etablert i statlig regi. Dette kunne 

gi noe bedre kontroll med avfallsstrømmer, men i praksis ville det være 

krevende å etablere slike løsninger uten å komme i konflikt med konkur-

ranseregelverket.  

Offentlige anskaffelser 

Avfall står allerede sentralt i arbeidet med grønne offentlige anskaffelser, 

og det ytes en betydelig innsats. Vi forutsetter at innsatsen videreføres, 

men ikke utnyttet potensial på dette området er neppe tilstrekkelig til å nå 

målene (kap. 3.2). 

Utsiling av alternative tiltak 

Avfallspolitikken består allerede av en lang rekke tiltak og virkemidler, 

der de fleste kan og bør videreføres, og i noen grad styrkes. Men felles 

for de fleste eksisterende tiltak er at de allerede har fått virke i mange år, 

og neppe vil være tilstrekkelige for å skape de betydelige endringene EU-

pakken om sirkulær økonomi (kap. 1.6) fordrer.  

Vi anser at det trengs mer omfattende grep enn det som går fram av Mil-

jødirektoratets virkemiddelanalyse fra desember 2016 (litt. 59), selv om 

noen av de foreslåtte tiltakene utvilsomt vil bidra positivt.  

Som hovedgrep står vi da igjen med to alternative forslag som vurderes i 

de påfølgende avsnittene 

a) Endra avfallsdefinisjoner (foreslått tiltak, kap. 3.3.1) 

b) Statlig materialavgift (alternativt tiltak, kap. 3.3.2) 

3.3.5 Frivillig eller obligatorisk ordning? 

På avfallsområdet har frivillige ordninger vart et mantra siden 1990-tal-

let. Hvor «frivillig» bransjeavtalene for emballasje egentlig var, kan det 

stilles spørsmål ved. Den gang var det nok i første rekke trussel om stat-

lige avgifter som utløste avtaleinngåelsen og opprettelsen av returselska-

pene. Forutgående analyse underbygger at frivillige ordninger neppe vil 

være tilstrekkelig til å nå målene i kap. 3.2. Begge de to alternativene 

som vurderes videre innebærer obligatoriske ordninger. Alternativ a) gir 

imidlertid kommunene mulighet til å unnta husholdninger og virksomhe-

ter fra offentlig renovasjon.  

3.4 Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?  

Både endra avfallsdefinisjoner (a) og materialavgift (b) kan gjennomføres 

uten å komme i konflikt med nasjonalt regelverk eller internasjonale for-

pliktelser. Tiltak a) bidrar til økt oppfyllelse av EU-pakken for sirkulær 

økonomi, både foreslått regelverk og handlingsprogrammet. Særlig for 

https://www.anskaffelser.no/klima-og-miljo
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tiltak b) må det i detaljutformingen gjøres fortløpende vurderinger/ut-

sjekk for å unngå konflikt med konkurranseregelverket.  

Ingen av tiltakene antas å komme i konflikt med personvern/integritet, 

samvittighets-/ livssynsspørsmål, likestillings- og diskrimineringsspørs-

mål, eller ha negative konsekvenser for urfolk/minoriteter.  

Politisk ligger begge tiltak godt innenfor rammene av tradisjonell norsk 

blandingsøkonomi. Tiltak b) (avgifter) antas å ha størst aksept i liberalis-

tiske miljøer, da det ikke begrenser bedriftenes frihet til å velge avfalls-

løsninger, og bedriftens avfallsløsning blir en «privatsak» som offentlig-

heten normalt ikke kan kreve innsyn i. Begge tiltak åpner for full konkur-

ranseutsetting av fysisk avfallshåndtering, men tiltak a) gir kommunene 

større mulighet til profittfri gjennomføring i offentlig regi. 

3.5 Positive og negative virkninger av tiltakene  

I dette avsnittet ser vi på hvilke positive og negative virkninger de to ho-

vedtiltakene vil få, og hvem som blir berørt. I økonomisk terminologi 

legger en til grunn at virkningene kan måles i kroner, der nytte uttrykker 

positive virkninger, mens kostnad uttrykker negative virkninger. 

Det skilles mellom virkninger på kort og lang sikt. Både avfallsdefinisjo-

ner (a) og materialavgift (b) forutsettes gjennomført som permanent tiltak 

som skal virke inntil det måtte oppstå tungtveiende grunner til endringer. 

Både tilsiktede og utilsiktede virkninger inngår i vurderingen. 

Siden vi ikke anser en kombinasjon av tiltakene som aktuell, vurderes ef-

fekten for hvert tiltak separat. Når det gjelder hvilke andre avfallstiltak 

som samtidig blir gjennomført (se kap. 3.3.4) forutsettes ikke større for-

skjell mellom alternativene. 

3.5.1 Hvem blir berørt? 

I analysen vil vi skille mellom følgende grupper som direkte eller indi-

rekte drar nytte av eller får en ulempe som følge av endringene: 

- Husholdninger, privatpersoner. Her inngår virkninger for folk som opp-
holder seg i det offentlige rom, eller besøker institusjoner/ virksomheter. 

- Privat næringsvirksomhet (som besitter av forbruksavfall 

- Offentlig virksomhet (som besitter av forbruksavfall) 

- Kommersielle avfallsaktører (inntjening fra virksomhet knyttet til avfall) 

- Offentlige avfallsaktører, inkl. (inter-)kommunale avfallsselskaper 

- Kommunen (som forvaltningsmyndighet) 

- Staten (som forvaltningsmyndighet, vekt på miljøforvaltningen) 

- Frivillige organisasjoner og andre aktører som på idealistisk/politisk ba-
sis engasjerer seg i avfallsspørsmål og/eller avfallsaktivitet. 
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3.5.2 Nyttevirkninger og ulemper relatert til målene 

Berørte parter kan oppleve nytte i form av sparte penger, redusert for-

urensning, færre ulykker, tidsbesparelser, bedre informasjon, enklere rap-

portering («mindre byråkrati»), redusert kriminalitet m.m. I tabellen ne-

denfor har vi lagt vekt på nyttevirkninger i tilknytning til de 15 delmålene 

som ble presentert i kapittel 3.2. Negative virkninger knyttet til oppnåelse 

av delmål 2-15 beskrives også. 

Tabell 3: Antatte nyttevirkninger sett i forhold til oppsatte mål 

Mål 

 

Nytte ved alternativ a)  

endrede avfallsdefinisjoner. 

Nytte ved alternativ b)  

innføring av materialavgift. 

1 Mer gjenvinning, 
nå EU-mål 

Stor miljønytte, til gode for hele 
samfunnet grunnet mer effektiv 
innsamling og samordnet dispo-
nering av avfall. 

 

Stor miljønytte, til gode for hele 
samfunnet, forutsatt så høy avgift 
at gjenvinning m.m. blir mer 
lønnsomt. 

2 Lett forståelige av-
fallsløsninger 

Både husholdninger og virksom-
heter som besitter forbruksavfall 
får langt enklere og mer helhet-
lige løsninger å forholde seg til. 

 

Ingen større endring, men noe 
mer ressurser kan tenkes tilført 
systemer for innsamling av frak-
sjoner med høy positiv verdi. 

3 God/rettferdig for-
valtning av verdier 
i avfall 

Kommunen vil til selvkost forvalte 
verdiene i avfallet på vegne av 
abonnentene. Aktiviteten styres 
demokratisk. 

Ingen, eller negativ endring. Be-
sittere av avfall med positiv verdi 
vil lett få det hentet, men kre-
vende for dem å få realisert ver-
diene. Den som får tak i avfall vil 
gjerne sitte igjen med verdiene. 

4 Nærhetsprinsip-
pet, mindre trans-
port 

Lokale fellesløsninger og samord-
net transport vil gi stor gevinst, 
både ved innsamling og videre 
transport. Bedre mulighet for tett 
utbygging med høy miljøkvalitet 
(uten avfallsbiler). 

 

Når avfall får høyere verdi vil 
transportkostnader utgjøre en 
mindre del av kostnadene, med 
økt transport som resultat. 

5 Styrket produsent-
ansvar (returselsk-
aper) 

Returselskapene vil få sikker/for-
utsigbar tilgang til «sitt» avfall, 
men kan gå glipp av verdier i av-
fallet, slik at vederlaget må økes. 
For avfallsbesitterne betyr det 
mindre om de betaler via pro-
duktpris eller kommunalt gebyr. 

I utgangspunktet er det ikke noen 
motstrid mellom materialavgift 
og produsentansvar, men det kan 
bli politisk krevende å etablere to 
fordyrende ledd parallelt. Mange 
produkter vil bli dyrere. 

 

 

6 Tillit og miljøenga-
sjement 

Demokratisk kontroll over verdier 
i avfallet og fordeling av byrder 
bør gi grunnlag for større tillit. 
Men motsatt for grupper med ge-
nerelt lav tillit til offentlig forvalt-
ning. 

Mer kamp om avfallet og incenti-
ver for å forlede folk til å gi bort 
avfall med høy verdi. Fare for 
«kirsebærplukking». Mediesam-
funnet vil gjøre det enklere å av-
sløre dobbeltkommunikasjon. 
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Mål 

 

Nytte ved alternativ a)  

endrede avfallsdefinisjoner. 

Nytte ved alternativ b)  

innføring av materialavgift. 

7 Rettferdig byrde-
fordeling mellom 
næring og hus-
holdninger 

Helhetlige systemer, der kommu-
nene kan sikre likebehandling. 

Liten/ingen endring, men det kan 
(som i dag) være enklere å på-
legge husholdningene byrder. 

 

8 Velfungerende 
marked, avfallstje-
nester 

Marked styrt gjennom offentlige 
anbud, strenge krav til avfalls-
bransjen. 

Fritt marked, mindre kontroll 
men leverandørene, men sterke 
markedskrefter 

9 Langsiktig mulig-
het for verdiska-
ping 

Stor mulighet for lokal verdiska-
ping og utnyttelse av ressurser i 
avfallet til fellesskapets beste (jf. 
nærhetsprinsipp). 

Større verdier gir grunnlag for et 
større kommersielt marked. Uten 
markedsregulering er det fare for 
monopollignende tilstander der 
gevinsten fordeles på et fåtall in-
vestorer i inn-/utland. 

10 Miljøeffektiv av-
fallsinnsamling 

Grunnlag for effektive, helhetlige, 
samordnede løsninger, f.eks. av-
fallssug. 

Fare for urasjonelle ordninger når 
det viktigste blir å få tak i verdier. 

11 Høyere servicenivå 
til avfallsbesitter 

Helhetlige innsamlingsløsninger 
gir grunnlag for bedre service til 
alle. 

Bedre for avfallsfraksjoner med 
høy verdi, ellers uendret. 

12 Miljøeffektive 
fjernvarmeløs-
ninger 

Lokal kontroll over avfallsressur-
sene sikrer hensiktsmessig bruk. 

Stor fare for at dyre fjernvarme-
anlegg vil stå uten nødvendig av-
fall. 

13 Mer avfallsfore-
bygging og om-
bruk 

Kommunale ordninger fristilt fra 
produsentene kan sikre mer om-
bruk. 

Sterke markedsincentiver for re-
duserte avfallsmengder og mer 
ombruk. 

14 Mindre avfall på 
avveie. 

Mulighet for å finansiere helhetlig 
oppfølging i kommunal regi. Be-
drifter må ha avfallsløsning, og 
betaler uansett. 

Markedet sørger for at mye avfall 
med positiv verdi samles inn, 
men fremdeles lite ressurser til 
tilsyn/oppfølging. 

15 Bedre kontroll 
med avfallsstrøm-
mene 

Kommunene krever at avfall bare 
leveres til returselskaper eller 
andre som fremskaffer nødvendig 
dokumentasjon. 

Ingen endring, fremdeles li-
ten/ingen kontroll med næringsli-
vets forbruksavfall. 

 

Med hensyn til kriminalitet vil alternativ a) gi økt offentlig ansvar, og så-

ledes økt fare for korrupsjon; motsatt vil bedre kontroll på avfallsstrøm-

mene gi mindre mulighet til ulovlig avfallsdisponering og illegal handel 

med og/eller eksport av avfall. Alternativ b) innebærer større verdier i av-

fallet, og således sterkere incentiver for kriminalitet. 

3.5.3 Kostnadsvirkninger 

Kostnadsvirkninger for ulike grupper 

Nedenfor oppsummeres anslag for hvordan kostandene til ulike grupper 

vil påvirkes av de foreslåtte tiltakene. 
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Tabell 4: Antatte kostnadsvirkninger for ulike grupper 

 Kostnader ved alternativ a)  

endrede avfallsdefinisjoner. 

Kostnader ved alternativ b)  

innføring av materialavgift. 

Husholdninger 

Noe redusert avfallsgebyr fordi næ-
ring også betaler gebyr og er med 
på å dekke kostnader til felles infra-
struktur. 

Noe økte kostander fordi produkter 
kan bli dyrere som følge av mate-
rialavgift. Kan evt. oppveies av skat-
telette. 

Privat næring 
(som avfallsbesit-
ter) 

Får avfallsgebyr i stedet for dagens 
tjenestekjøp. Gunstig for små be-
drifter som gjerne har oppnådd dår-
lig pris, ugunstig for store bedrifter 
med gode avtaler. De som har be-
nyttet ordninger for husholdninger 
må nå betale.  

Noe økte kostnader fordi produkter 
kan bli dyrere som følge av mate-
rialavgift. Mer sannsynlig at merut-
giftene kan bli oppveiet av bedrifts-
rettet skattelette. Store avfallsbesit-
tere i sentrale strøk kan få mer be-
talt for avfall. 

Offentlig virksom-
het (som avfalls-
besitter) 

Store besparelser, spesielt for små 
enheter som unngår kostnadskre-
vende anbudsrunder med tilhø-
rende risiko. 

Store enheter i sentrale strøk kan 
kvitte seg med avfall til noe lavere 
pris. Mer konkurranse om oppdrag. 
Økte produktpriser oppveies ikke av 
skattelette. 

Kommersielle av-
fallsaktører 

Sannsynligvis lavere inntjening og 
mindre gevinst fra verdi i avfall når 
en i stedet for å handle med virk-
somheter som har avfall, må kon-
kurrere om kontrakter med kommu-
nen. Useriøse aktører kan fortegnes 
av mer seriøse aktører som er i 
stand til å vinne anbud. 

Større og mer åpent marked, med 
gode muligheter for å bygge seg 
opp som leverandør. Langt større 
muligheter til å tjene penger på ver-
dier i avfallet. 

Offentlige eide av-
fallsaktører 

Må uansett konkurrere om oppdrag, 
og kan oppleve tøffere konkurranse. 
Må forvente strengere krav til drift i 
egen regi, og tydeligere skille til 
kommunal myndighetsfunksjon.  

Større markedsmuligheter, men vil 
også utfordres mer av kapitalsterke 
private interesser som tiltrekkes av 
en avfallsbransje med større mulig-
heter for inntjening. 

Kommunen (som 
forvaltningsmyn-
dighet) 

Mer avklart rolle og større mulighet 
til demokratisk styrt planlegging og 
prioritering. Reell mulighet til å fi-
nansiere forvaltning og miljøeffek-
tive fellesløsninger gjennom avfalls-
gebyr. 

Større verdier i husholdningsavfall 
kan forvaltes til gode for abonnen-
tene. Men fortsatt vanskelig å finan-
siere effektive fellesløsninger for 
innsamling, oppfølging av avfall på 
avveie m.m. 

Staten (primært 
fylkesmenn og mil-
jødirektoratet) 

Noe mer arbeid knyttet til oppføl-
ging av kommunenes forvaltnings-
rolle, men får tilbake kontrollen 
med næringslivets forbruksavfall.  
Langt enklere oppfølging av EU-krav 
til rapportering m.m. 

Forvaltningsmessig svært enkelt 
(«elegant»), men i praksis vanskeli-
gere å sikre miljømessig oppfølging 
på avfallsområdet. Mer tilsyn nød-
vendig. Vanskelig å følge opp EU-
krav (rapportering)  

Frivillige  
organisasjoner 
(idealistiske) 

Store muligheter for samarbeid med 
kommunen. Ryddeaksjoner enklere 
når avfallet ikke må leveres som 
næringsavfall. Enklere å påvirke av-
fallsløsninger demokratisk. Frivillige 
initiativer kan inngå i kommunale 
planer/tiltak 

Større fare for at idealistiske løs-
ninger fortrenges eller (negativt) ut-
nyttes av kommersielle aktører. 
Fare for misbruk av frivillig innsats 
for å skaffe seg verdier i avfall, men 
samtidig muligheter for inntjening 
for de flinkeste 
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Det hevdes gjerne (med og uten saklig grunnlag) at kommersielle aktører 

vil løse oppgaver mer effektivt enn offentlig eide. Om en landsdel eller et 

land i sum sitter igjen med gevinst avhenger likevel av hvem som vinner 

oppdrag (lokale, nasjonale eller utenlandske aktører). Ideelt sett skal slike 

fordelingsvirkninger bli utjevnet over tid. Alternativ b) underbygger i 

størst grad markedsbaserte løsninger og er mindre avhengig av effektivi-

tet i offentlig forvaltning; men det forutsetter at næringslivet får tilbake 

hele provenyet fra materialavgift i form av lettelser i skatter/avgifter.  

Budsjettmessige virkninger 

For begge alternativer må det påregnes noe statlige utgifter i tilknytning 

til oppstart. For alternativ b) kan innkreving av avgift antakelig løses re-

lativt enkelt gjennom de løsningene Skatteetaten (tidl. Toll- og avgiftsdi-

rektoratet) allerede har på plass, og som bl.a. returselskapene benytter for 

å innkreve vederlag. For alternativ a) vil statlige merutgifter være knyttet 

til behov for oppfølging og veiledning av myndighetsfunksjonen i kom-

munene, særlig fra fylkesmennene. Over tid vil statlige merutgifter knyt-

tet til begge løsningene være ubetydelige, men noe høyere for b) siden 

tilsynet kan bli krevende, og det i praksis kan være vanskelig å dekke ut-

giftene iht. Forurensningslovens muligheter for det. 

Alternativ a) medfører at kommuner som samler inn avfall i egen regi 

kan måtte foreta investeringer i innsamlingsløsninger, i alle fall på steder 

det mange virksomheter i dag har valgt andre avfallsløsninger enn kom-

munens. I en overgangsfase kan dèt føre til press i markedet for aktuelt 

utstyr m.m. og økte priser. Prinsipielt sett vil samme effekt inntre for 

kommuner som har konkurranseutsatt avfallsinnsamlingen. Utgiftene 

dekkes uansett inn via avfallsgebyr. 

Kommunale utgifter til administrasjon vil øke noe med alt a), dette dek-

kes inn ved at abonnentene belastes med et marginalt økt avfallsgebyr. 

Det vil også påløpe kostnader når kommunene igjen må fakturere avfalls-

gebyr til næringsvirksomheter. Men siden felles systemer for forbruk og 

næring gir mer effektive løsninger, kan besparelsene bli større en merut-

giftene til administrasjon. Siden avfall er et selvkostområde vil de bud-

sjettmessige virkningene for kommunene bli små; kommunale utgifter til 

tilsyn med næringsavfall kan reduseres når det inngår i avfallsgebyret. 

Mange steder kan det også bli litt billigere å levere avfall innsamlet på of-

fentlige steder, siden dette ikke lenger må leveres som næringsavfall.  

For kommunene gir alternativ b) få/ingen endringer i forhold til dagens 

budsjettmessige situasjon.  

Tilsyns- eller håndhevingskostnader 

Budsjettmessige virkninger knyttet til tilsyn er beskrevet over. Mens al-

ternativ a) for staten gir en relativt enkel og oversiktlig situasjon, vil al-

ternativ b) gi mer uforutsigbare forhold, og behov for mer omfattende, 

proaktiv tilsynsvirksomhet.  
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Riksrevisjonen (litt. 17) mfl. har påpekt at kommunenes tilsyn med næ-

ringsavfall på avveie i dag fungerer dårlig. Dette skyldes nok hovedsake-

lig at det i praksis er vanskelig for kommunene å finne budsjettmessig 

inndekning og tilgjengelig kompetent personell. Ved alternativ b) kan det 

bli nødvendig at staten tar tilbake denne oppgaven, eller at kommunen gis 

mulighet for kostnadsdekning.  

Sysselsetting 

Ingen av alternativene vil ha negativ innvirkning på sysselsetting. Alter-

nativ b) kan gi økt sysselsetting i kommersiell avfallsbransje fordi det vil 

lønne seg å utføre flere avfallsoperasjoner. Også alternativ a) kan gi noe 

økt sysselsetting, men hvor økningen vil komme vil avhenge av i hvilken 

grad kommunene velger konkurranseutsetting. 

Oppgaveplikter 

Siden ingen i dag har oversikt over næringslivets forbruksavfall og EU nå 

vil kreve detaljert rapportering, er det sannsynlig at næringslivet ved al-

ternativ b) må pålegges betydelig rapportering av avfallsdata. Når forslag 

til rapporteringssystem for alt b) er utarbeidet, kan Oppgaveregisteret på-

legge utreder å innhente belastningsestimater fra de næringsdrivende. 

Selv om alt b) ikke gjennomføres, vil statlig behov for mer rapportering 

være det samme, så lenge alternativ a) ikke gjennomføres.  

Alternativ a) innebærer ingen nye oppgaver for næringslivet. Samtidig vil 

private, og særlig offentlige virksomheter oppleve en forenkling når de i 

stedet for å forhandle med avfallsaktører (og bruke tid på selgere) kan få 

en faktura på et fast (og relativt lite) beløp fra kommunen.  

3.5.4 Varighet 

Beskrevne effekter av begge tiltak antas i hovedsak å bli varige. Nødven-

dig tid til «innkjøring» kan forsinke positive effekter av kommunale ord-

ninger (alt. a). Avgifter (alt. b) virker raskt, men erfaringsmessig vil aktø-

rene over tid venne seg til å betale, og det kan bli behov for å øke avgifts-

nivået (ut over prisstigning) for å opprettholde samme respons.  

3.5.5 Tallfesting i kroner 

Siden det mangler data om volum og sammensetning av næringslivets 

forbruksavfall, er det vanskelig å tallfeste gode kostnadsestimater. En del 

virkninger, f.eks. økt frivillig innsats eller mindre avfall på avveie vil 

uansett være vanskelig å prissette. 

SSB har til nå gjort grove estimater for næringslivets forbruksavfall ba-

sert på data om avfall fra tjenesteytende næringer (som har lite produk-

sjonsavfall). Det vil uansett være utilstrekkelig for kommende EU-rap-

portering, så SSB må uansett framskaffe slike tall. Tall for miljøgevinst 

https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/oppgaveregisteret/
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knyttet til oppnåelse av EU-mål for gjenvinning må framskaffes ved kon-

sekvensutredning før aktuelle direktiver implementeres i norsk rett.  

Ved alternativ a) må en først skaffe oversikt over mengder og typer for-

bruksavfall fra næring. Deretter gjøres estimater for forventet gebyrnivå 

for næring; tallene kan sammenlignes med data om hva næringsvirksom-

heter i dag betaler for avfallstjenester. Effektivitetsgevinst ved felles 

håndtering av forbruksavfall fra bolig og næring må regnes med. Kostna-

der knyttet til næringsavfall, som i dag belastes husholdningenes avfalls-

gebyr eller kommunenes budsjetter, må inngå i beregningen. I slike be-

regninger kan en benytte erfaringstall fra perioden før 2004, samt data 

om dagens kostnader knyttet til husholdnings- og næringsavfall.  

Ved alternativ b) kan det gjøres estimater for hvor stor materialavgiften 

må være for å utløse ønsket effekt, herunder hvordan avgiften bør diffe-

rensieres for ulike materialslag. Her vil det være behov for en omfattende 

økonomisk analyse der det blant annet kan benyttes erfaringstall fra bruk 

av andre økonomiske virkemidler. Deretter kan en analysere hvordan av-

giften vil påvirke prisen på nye produkter. Som for andre grønne avgifter 

bør en se på virkningen av at avgifter kreves inn og siden gis tilbake som 

skattelettelser, og hvordan skattelettelsene fordeles mest hensiktsmessig. 

Både for alternativ a) og b) vil det kreves omfattende økonomiske analy-

ser, som det vil ta noe tid å gjennomføre. En stor del av arbeidet tilknyttet 

alternativ a) må uansett gjøres av SSB for å kunne rapportere til EU. 

Når nødvendige grunnlagsdata er på plass bør det for øvrig settes opp en 

oversikt over utgiftsbærende elementer for de to alternativene. 

Investering 

a) Utvidet infrastruktur for å ta mot forbruksavfall fra næring (kom-

munene via gebyr), veiledning til kommunene (staten) 

b) Etablering av ordning for innkreving av avgift 

Drift 

a) Innsamling av forbruksavfall fra virksomheter (kommunene via 

gebyr). Utgiften reduseres fordi en oppnår stordriftsfordeler når 

forbruksavfall fra både bedrifter og private kan inngå i felles, mer 

rasjonelle løsninger. 

b) Økt statlig (og evt. kommunalt) tilsyn med avfall på avveie 

Budsjettvirkning for staten 

a) 4-6 nye årsverk hos fylkesmennene og i Miljødirektoratet for å 

følge opp og veilede kommunene 

b) Dersom en skal sikre tilstrekkelig tilsyn med ulovlig disponering 

vil dette kreve et større antall statlige (evt. kommunale) årsverk: 

Det vil være behov for minst 4-6 nye årsverk i Skatteetaten. 
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3.5.6 Usikkerhet 

Nytt EU-regelverk er ennå ikke vedtatt, se kap 1.6. Endelig innretning på 

EU-reglene kan medføre behov for endring i utforming av norske tiltak 

og/eller at tiltakenes effekt kan bli annerledes. Usikkerhet er selvsagt 

også knyttet til norsk avfallspolitikk; dersom staten gjør en massiv inn-

sats på andre områder (kap. 3.3.2) kan det endre effekter av foreslåtte til-

tak. 

3.6 Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?  

Ideelt sett ønsker en i forvaltningen gjerne ett virkemiddel for hvert mål. 

Dersom det ensidig fokuseres på økt materialgjenvinning, ombruk og av-

fallsforebygging må a) nye avfallsdefinisjoner og b) materialavgift langt 

på vei anses likeverdige. Begge tiltak anses som tilstrekkelige til å nå 

EU-målene, og vi har ikke funnet alternative tiltak eller kombinasjoner av 

tiltak som fullt ut gir nødvendig effekt. Men når en kombinerer flere hen-

syn jf. problemutredningen i kap. 2 og tilhørende mål i kapittel 3.2, ut-

krystalliserer det seg en klar kandidat til anbefalt tiltak.  

3.6.1 Anbefalt tiltak 

En bredere vurdering av nytte og kostnader tilsier at alternativ a) i sum 

vil være mest gunstig for samfunnet, dvs. at kommunene bør få tilbake 

ansvaret for forbruksavfall fra næringsvirksomhet. Alternativ b) har 

færre fordeler, men overkommelige ulemper, og vi vurderer at også dette 

alternativet er «til å leve med» for samfunnet, siden det kan gi stor positiv 

effekt i form av mer sirkulær økonomi. 

3.6.2 Begrunnelse nytte-kostnad 

Blant positive effekter (nytte, kap. 3.5.2) peker alternativ a) seg ut ved at 

det gir positiv effekt i tilknytning til en lang rekke mål. Det gjelder særlig 

rettferdig forvaltning av verdier i avfallet, mindre transport, fordeling av 

byrder husholdning vs. næring, miljøeffektiv innsamling og bedre kon-

troll med avfallsstrømmene. Alternativ b) (avgift) peker seg negativt ut 

når det gjelde forvaltning av verdier i avfallet («kirsebærplukking, se kap. 

2.3), økt vegtransport og miljøeffektive fjernvarmeløsninger. 

Blant negative effekter (kostnader, kap. 3.5.3) peker alternativ a) seg ut 

som særlig gunstig for husholdninger, kommuner og frivillige organisa-

sjoner. «Taperen» ved alternativ a) er det kommersielle avfallsbransjen, 

ikke fordi sysselsetting og oppdragsmengde reduseres, men fordi utsik-

tene til inntjening fra verdier i avfallet og direkte handel med virksomhe-

ter som har avfall, og dermed mulighet for «mersalg» til disse, bortfaller. 

Alternativ b) er først og fremst gunstig for den samme avfallsbransjen, 

som får et friere marked med større muligheter.  
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Isolert sett finner vi ikke grunnlag for å skille mellom alternativene når 

det gjelder økt materialgjenvinning, ombruk og avfallsminimering. Det er 

de øvrige delmålene som blir avgjørende.  

3.6.3 Øvrige forhold som ligger til grunn for anbefalingen 

Delmålene som er satt opp i kapittel 3.2 er basert på forståelsen av sam-

funnets utfordringer presentert i kapittel. 2. Hva som anses som utford-

ringer/problemer vil i noen grad avhenge av politisk ståsted, faglig bak-

grunn samt egne erfaringer og interesser. I en samlet vurdering må det tas 

forbehold om at noen aktører ser utfordringer som ikke er nevnt i kapittel. 

2, og/eller at noen vil bestride vurderingene som her er gjort. Motforestil-

linger vil bl.a. kunne komme til uttrykk i medvirkningsprosesser og offent-

lig høring samt øvrig politisk behandling.  

3.6.4 Avveininger som er gjort 

Den kommersielle avfallsbransjen og næringslivet generelt har sterke ta-

lerør gjennom sine organisasjoner, og bruker årlig store ressurser på å på-

virke opinion og beslutningstakere. Returselskapene (utøvere av produ-

sentansvar) må i noen grad også sees som talerør for næringslivet, og 

blant annet gjennom Grønt Punkt drives utstrakt informasjonsvirksomhet. 

Selv om bl.a. forbrukerorganisasjonene taler husholdningenes sak, kan 

det likevel legges til grunn at husholdningene har en «svakere stemme» i 

samfunnet. Videre ser vi tegn til at folks miljøengasjement knyttet til av-

fall noen ganger kan bli utnyttet i kommersielt øyemed (se kap. 2.6). Når 

det samtidig ser ut til at husholdningene i dag dekker en del av næringsli-

vets avfallskostnader (se kap. 2.7) kan vi se grunn til å tillegge hensynet 

til husholdningene særlig vekt.  

3.6.5 Forutsetninger som ligger til grunn for valgt alternativ 

Det er lagt til grunn at hovedtrekkene i dagens norske avfallspolitikk vi-

dereføres og at EU sin handlingspakke for sirkulær økonomi vedtas i no-

enlunde samme form som det foreliggende utkastet. 

3.6.6 Forhold til nullalternativet 

Vi har i rapporten her ikke gjennomført noen inngående analyse av null-

alternativet, dvs. videreføring av dagens politikk, se kap. 3.1.2. Vi ser det 

uansett som lite aktuelt å ikke iverksette noen nye tiltak. Både politisk og 

i forholdet til EU er det neppe aktuelt for Norge å ikke reagere på hand-

lingspakken om sirkulær økonomi.  

Som nullalternativ legger vi derfor til grunn de forslag Miljødirektoratet 

har sendt Klima- og miljødepartementet rundt årsskiftet 2016-17, se litt. 

58-61. Brevene omfatter konsekvensutredning av forslagene. 

https://www.grontpunkt.no/
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Miljødirektoratet kommenterer selv at deres forslag kan være utilstrekke-

lige for å nå foreslåtte EU-mål for avfallsforebygging, ombruk og gjen-

vinning (litt. 59). Mye tyder med andre ord på at det må til større og mer 

omfattende grep enn det direktoratet foreslår, dersom målene skal nås. 

Dersom Norge fullt ut skal nå målene, ser vi bare ovennevnte løsninger a) 

og b) som muligheter. 

En konsekvens av nullalternativet vil således være at det i praksis kan bli 

svært vanskelig å nå EU-målene. Samtidig er Norge allerede blant lan-

dene i Europa med høyest materialgjenvinning. Så lenge vi ligger godt an 

i forhold til andre EU/EØS-land, og det kan dokumenteres betydelig inn-

sats, er det lite sannsynlig at EU eller EFTAS overvåkningsorgan vil 

iverksette alvorlige sanksjoner – selv om Norge ikke når målene, særlig 

mer «diffust» formulerte EU-mål for avfallsforebygging og ombruk.  

3.6.7 Prinsipielle hensyn  

Hverken nullalternativet, alternativ a) eller alternativ b) inneholder ele-

menter som i høy grad vil være i strid med rådende norsk miljø- og av-

fallspolitikk, konkurransehensyn eller andre overordna hensyn. 

3.6.8 Usikkerhet 

Alternativ a) innebærer å gå tilbake til avfallsdefinisjoner og organisering 

som gjaldt fram til 2004. Vi har derfor lang erfaring med at en slik løs-

ning fungerer i praksis. I kommunene finnes fremdeles mye personell 

som har praktisk erfaring med enhetlig behandling av forbruksavfall. Når 

det i tillegg er lite som tyder på at nåværende løsning fungerer bedre (se 

kap. 2.1), må risiko og usikkerhet knyttet til alternativ a) anses som svært 

liten. Tiltaket kan vekke negative reaksjoner i den kommersielle avfalls-

bransjen, men deres fremtid vil også være som kommunenes (og retursel-

skapenes) kunder. Det er således sannsynlig at de vil innrette seg. 

Alternativ a) innebærer økt omfang av offentlig kjøp av avfallstjenester. 

Erfaringer fra Oslo i 2016-17 viser at utilstrekkelighet i offentlige inn-

kjøpsprosesser kan gi negative utslag. Styrking av kommunenes kjøps-

kompetanse og redusert størrelse på anbud vil redusere risikoen.   

Selve den praktiske gjennomføringen av alternativ b) (innkreving av ma-

terialavgift) kan med stor sikkerhet gjennomføres enkelt, og langt på veg 

på samme måte som det allerede betales vederlag til produsentansvars-

ordninger. Effekten av materialavgiften er imidlertid mer usikker. For å 

redusere usikkerheten trengs det her grundige utredninger for å finne rik-

tig avgiftsnivå og hvor stor avgift det skal være på ulike materialer. En 

ulempe ved alternativ b) er at enkelte markedsaktører kan innrette seg på 

måter som ikke er forutsett, for eksempel hvis det blir lønnsomt å lagre 

store mengder avfall i påvente av høyere priser. Til sammen innebærer 

alternativ b) langt større usikkerhet enn alternativ a). 
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Nullalternativet innebærer relativt beskjedne virkemidler med relativt lite 

usikkerhet. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om tvungen utsorte-

ring av visse fraksjoner (litt 58) kan gi flere utilsiktede effekter enn det 

som er nevnt i utredningen, særlig for fjernvarmeanlegg. 

3.6.9 Fordelingsvirkninger 

Tabell 4 (kap. 3.5.3) indikerer hvordan de to forslagene til tiltak vil slå ut 

for ulike grupper. Alternativ a) er til fordel for husholdningene, som kan 

få lavere gebyr, enklere avfallshverdag og bedre nærmiljøer uten avfalls-

biler, særlig i tettbygde strøk med blanding av bolig og næring. Offent-

lige virksomheter og små- og mellomstore bedrifter, spesielt i distriktene, 

kan få enklere løsninger og lavere gebyr. Store avfallsbesittere i sentrale 

strøk kan i dag oppnå gunstige avtaler med avfallsbransjen (sterk konkur-

ranse), og kan oppleve noe økte utgifter og mindre frihet når kommunen 

overtar.  

Å bringe håndtering av forbruksavfall fra bedrifter opp på nivå med hus-

holdningene kan gi noe økte utgifter, men fellesløsninger kan samtidig gi 

besparelser pga. stordriftsfordeler. Særlig små og mellomstore bedrifter 

kan få glede av at kommunen forvalter verdier i avfallet bedre, slik at 

disse går til redusert avfallsgebyr i stedet for inntjening i avfallsbransjen.  

Frivillige organisasjoner kan få større handlingsrom og mer sikkerhet for 

at idealistisk innsats ikke utnyttes av aktører med kommersielle formål. 

Alternativ a) kan samlet sett gi redusert inntjening i avfallsbransjen, siden 

de «bare» får inntjening fra utført arbeid, og redusert mulighet til inntje-

ning fra avfall som handelsvare. For alternativ b) vil virkningen være 

motsatt. Ved alternativ a) blir kommunene avfallsbransjens hovedkunde, 

og vil ha bedre forutsetninger for å sile ut useriøse aktører gjennom an-

budsprosesser, og således favorisere den seriøse delen av avfallsbransjen. 

3.7 Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?  

Som nevnt i kapittel 3.6.8 innebærer anbefalt alternativ (a) generelt liten 

risiko. Men styrket kompetanse for kjøp av avfallstjenester i kommunene 

er viktig. Det bør utarbeides en plan for nødvendig kompetanseheving i 

kommunene, og etableres egne fagfora for kommuneansatte som arbeider 

administrativt med avfallsspørsmål.  

Særlig for distriktskommuner er det viktig å opprettholde muligheten til å 

drive utførende tjenester i egen regi, bl.a. for å kompensere markedssvikt.  

I forkant av omleggingen bør næringsvirksomheter få informasjon om at 

de fra nå skal levere forbruksavfall til kommunen og at de vil bli fakturert 

avfallsgebyr. For å sikre tillit bør første informasjon komme fra staten. 

For øvrig diskuteres praktiske foranstaltninger nærmere i kapittel 4. 
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4 Slik kan det gjøres  

Det anbefalte tiltaket innebærer i korte trekk at kommunene får tilbake 

ansvar for forbruksavfall fra virksomheter. Tidligere rundskriv fra Miljø-

verndepartementet (litt. 55) gir en oversikt over oppgavene kommunene 

hadde fram til 2004.  

Sett i forhold til situasjonen før 2005 kan det være behov for noen juste-

ringer. Forslag til slike, og til øvrig organisering/løsninger, gis i dette ka-

pittelet. Nødvendige regelverksendringer er oppsummert i vedlegg 1. 

4.1 Effektiv innsamling 

Kommunene bør stå fritt til å velge lokalt tilpassede innsamlingsløs-

ninger. Koordinert innsamling av alt forbruksavfall (bolig og næring) gir 

grunnlag for raskere introduksjon av moderne, miljøeffektive løsninger 

(f.eks. avfallssug) der det er hensiktsmessig, se kapittel 1.8.1 og 2.4. Av-

fallsmottak kan også organiseres mer effektivt og kundevennlig når de 

samtidig betjener forbruksavfall fra husholdninger og næring. 

4.1.1 Avfall som ikke går via kommunen 

Enkelte typer forbruksavfall går ikke via kommunen, det gjelder bl.a. de-

ler av EE-avfallet som leveres til forhandler, drikkevareemballasje med 

pant som leveres i butikken og bilvrak som går via biloppsamlerne, se 

også kapittel 1.2. På disse områdene kan dagens ordninger videreføres.  

4.1.2 Tillatelse til innsamling 

Kommunene kan i dag gi tillatelse til at andre samler inn husholdnings-

avfall, se kapittel 1.4. Kommunen bør få tilsvarende mulighet når det 

gjelder forbruksavfall fra næringslivet. 

4.1.3 Tilknytningsplikt til offentlig infrastruktur 

Kommunen kan i lokal forskrift fastsette hvilke områder som skal omfat-

tes av tvungen renovasjon. Forskriftshjemmelen må utvides til å omfatte 

forbruksavfall fra næring. Både for næring og bolig bør hjemmelen utvi-

des slik at det kan fastsettes tilknytningsplikt til offentlig infrastruktur for 

avfall, f.eks. underjordisk avfallssug. Kommunen har lenge hatt tilsva-

rende hjemmel for avløp. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-598-kommunens-myndighet/id108212/
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4.2 Mer gjenvinning 

Et resultat av omleggingen vil være økt materialgjenvinning av forbruks-

avfall fra næringsvirksomheter. Dagens sorteringsanlegg for «næringsav-

fall» har lav standard for gjenvinning (se kap. 1.3), og vil i liten grad 

kunne brukes i sin nåværende form. Det må i stedet bygges opp ny gjen-

vinningskapasitet. Erfaringer fra «gjenvinningens barndom» på 1990-tal-

let tilsier behov for god planlegging, slik at avfallsbasert råstoff ikke ho-

per seg opp, og det kan skapes et inntrykk av at sorteringen ikke nytter. 

Dersom forslaget om forskriftsfestet utsortering av våtorganisk avfall og 

plast (litt. 58), evt. også andre fraksjoner, gjennomføres samtidig er det 

særlig viktig å ha en god beredskap. Nødvendige vurderinger og tiltak 

kan inngå i nasjonal avfallsstrategi. Se ellers vurderingen av utviklings-

trender og behov i kapittel 1.8 over. 

4.2.1 Biologisk gjenvinning 

Det må forventes betydelig større mengder utsortert våtorganisk avfall. 

Både hensyn til selve gjenvinningen og nærhetsprinsippet tilsier relativt 

mange anlegg i Norge. Den mest aktuelle løsningen er produksjon av bio-

gass. Rasjonell drift av slike anlegg krever omfattende samordning med 

hensyn til råstoff (avfall, slam, husdyrgjødsel m.m.) og med hensyn til 

avsetning (energi, biodrivstoff, biorest til jordforbedring m.m.). Se kapit-

tel 2.11 og litt. 25. Det lite sannsynlig at kommersielle aktører alene vil 

påta seg slik samordning, og heller ikke hensiktsmessig at konkurrerende 

biogassanlegg etableres parallelt – også her må ett sett infrastruktur være 

nok. Drift av anleggene kan hvis ønskelig konkurranseutsettes. 

Mye taler for en planmessig gjennomgang av behov for biogassanlegg i 

Norge, helst sett i sammenheng med energigjenvinning. Eksisterende og 

planlagte biogassanlegg samt gjenværende anlegg for kompostering eller 

annen biologisk behandling kan inngå. Nødvendige vurderinger kan gjø-

res som del av nasjonal avfallsstrategi. 

4.2.2 Produsentansvarsordninger 

Vi legger til grunn at produsentansvaret videreføres og styrkes. Men vur-

deringene i forrige avsnitt tilsier at produsentansvaret avgrenses til tørre 

avfallsfraksjoner (ikke våtorganisk avfall). 

Miljødirektoratet har utarbeidet forslag om nytt kap. 7 i avfallsforskrif-

ten, med forskriftsfesting av produsentansvar for emballasje, se kapittel 

1.11 og litt. 40-44. Dette kan forenkle grensesnittet mellom kommunene 

og produsentansvarsordningene, (se kap. 2.5) og blir særlig nyttig når 

kommunene også får ansvar for næringslivets forbruksavfall.  
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Men mye taler for et enda mer helhetlig grep knyttet til produsentansvar, 

med en vesentlig forenkling i dagens avfallsforskrift. EU-regelverket mu-

liggjør at Norge bare har ett sett felles regler som kan omfatte alle typer 

produsentansvar, med klare regler for hvordan aktuelle avfallsfraksjoner 

kan tilflyte returselskapene. Det kan stilles krav om at alle returselskaper 

skal være sertifisert (evt. godkjent), med et sett sertifiseringsvilkår til-

knyttet den enkelte avfallsfraksjon. Kommuner som samler inn avfall kan 

da pålegges å levere avfallet til sertifiserte returselskaper, med mindre av-

fallet gjenvinnes lokalt. Returselskapene kan da også bistå i lokal gjen-

vinning og få godskrevet returandeler for den lokale gjenvinningen. 

Krav til sertifisering av returselskaper kan samles i en egen forskrift som 

Miljødirektoratet får delegert myndighet til å fastsette, herunder avfalls-

forskriftens eksisterende krav til sertifisering av returselskaper for EE-av-

fall. Dette gjør avfallsforskriften enklere, samtidig som oppdatering av 

tekniske/detaljerte krav til sertifisering forenkles.  

Eksisterende forslag til forskriftsfesting av produsentansvar for emballa-

sje legger opp til at Miljødirektoratet selv skal godkjenne returselskaper 

og føre tilsyn med dem. Erfaringsmessig kan direktoratet til tider ha util-

strekkelige ressurser og manglende teknisk kompetanse til å gjennomføre 

nok av denne typen saksbehandling/tilsyn. Om regelverket skal gjelde 

produsentansvarsordninger generelt vil oppgaven bli større. Ved mangel-

full oppfølging kan kommunene, SSB mfl. få problemer, bl.a. ved mang-

lende rapportering av data. Et generelt krav om at en uavhengig tredjepart 

sertifiserer alle typer returselskaper vil være mer effektivt. 

Med flere konkurrerende returselskaper vil det være nødvendig å for-

skriftsfeste kommunenes eierskap til forbruksavfall som er omfattet av 

produsentansvar, se diskusjonen i kapittel 2.5. 

4.2.3 Energigjenvinning 

Når kommunene får kontroll over alt forbruksavfall, gir det også grunn-

lag for å sikre nødvendig råstoff til energigjenvinning, særlig der det er 

gjort store investeringer i fjernvarmenett. For energirike fraksjoner kan 

det oppstå konkurranse mellom produsentansvarsordninger og lokal an-

vendelse til fjernvarme. Også her bør det i nasjonal avfallsstrategi gjøres 

en samlet vurdering, herunder muligheter til å hindre eksport av energi-

rikt avfall til fjerntliggende anlegg i utlandet (jf. nærhetsprinsippet). Se 

ellers vurderingene i kapittel 2.12. 

4.2.4 Deponier, «urban mining» 

Inntil for 10-20 år siden fantes offentlige avfallsdeponier de fleste steder. 

Noen er fremdeles i drift (se kap. 1.3), og de fleste kommuner har frem-

deles ansvar for gamle deponier. Deponert avfall er i hovedsak fra tiden 
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før 2005, og stammer således både fra husholdninger og næringsvirksom-

het. Kommunene har fremdeles betydelige utgifter knyttet til de gamle 

deponiene, og i den grad slike utgifter ikke dekkes på annen måte, er det 

viktig å sikre muligheten for inndekning via avfallsgebyr. 

 
Figur 28: Kommunal bil i Reykjavik, drevet med deponigass 

Ny kunnskap viser at nedbrytning av deponert avfall tar lenger tid enn 

tidligere antatt (se kap. 1.8.6), og at klimagassutslipp fra gamle deponier 

fremdeles er betydelige (se kap 1.10). I tillegg til at deponigassen av kli-

mahensyn bør fjernes, er den en ressurs som kan utnyttes, blant annet i 

kjøretøyer. Bruk av avfallsgass (i stedet for fakling) kan særlig være en 

mulighet der det allerede finnes biogassanlegg med fasiliteter for rensing. 

Et mer omfattende tiltak er å grave opp gamle deponier og ta ut gjenvinn-

bare ressurser i avfallet, såkalt «urban mining». Det bør legges til rette 

for at slik aktivitet kan finansieres via avfallsgebyr, men samtidig at inn-

tekter fra ressurser i avfallet går til redusert avfallsgebyr. 

4.3 Mindre avfall 

Miljødirektoratet har i brev til Klima- og miljødepartementet 14.12.2016 

(litt 60) foreslått et program for avfallsforebygging. Kommunesektorens 

rolle og muligheter er her lite vektlagt. Med kommunalt ansvar for alt 

forbruksavfall er det naturlig å gi kommunene en langt mer sentral rolle, 

både for avfallsforebygging og ombruk, der aktiviteten kan finansieres 

via avfallsgebyr. Forslag til konkrete tiltak og eksempler på eksisterende 

tiltak, inkludert differensiert avfallsgebyr, er gitt i kapittel 2.13.  

4.4 Mindre avfall på avveie 

Utfordringer og mulige løsninger knyttet til forsøpling på land og sjø, 

dumping, avfall i avløpet og annen ulovlig disponering er beskrevet i ka-

pittel 2.14. Mye av løsningen ligger i at næringsvirksomheter må levere 

forbruksavfall til kommunen, og at kommunen får mulighet til å finansi-

ere tilsyn og annen oppfølging over avfallsgebyret. 
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4.5 Troverdig statistikk 

Nye EU-krav til dokumentasjon og rapportering av gjenvinning gir 

Norge betydelige utfordringer, se kapittel 1.6.2 og 2.15. Rapportering av 

data om næringslivets forbruksavfall via KOSTRA vil gi langt bedre 

grunnlag for nasjonal statistikk og rapportering til EU.  

I noen tilfeller vil kommunen overlevere avfall til produsentansvarsord-

ninger eller annen disponering utenfor kommunens kontroll. Et vilkår for 

slik overlevering (salg) av avfallet bør være at mottaker rapporterer alle 

nødvendige data til SSB og/eller Miljødirektoratet. På denne måten vil alt 

forbruksavfall inngå i statistikken, og samfunnet oppnår samtidig kontroll 

over avfallsstrømmer (forbruksavfall fra næring) som en i dag vet lite 

om. Dette vil også virke kriminalitetsforebyggende. 

Felles regler for produsentansvar, med krav om sertifisering (se kap. 

4.2.2) muliggjør en særlig smidig ordning. Kommunene kan da bare le-

vere avfall til returselskaper som har oppnådd sertifisering, og et vilkår 

for sertifisering vil være rapportering av nødvendige data. En slik løsning 

finnes allerede i vilkårene for sertifisering av returselskaper for EE-av-

fall. Returselskaper som ikke rapporterer tilstrekkelig, vil miste sitt serti-

fikat, og dermed muligheten til å motta avfall.  

4.6 Effektiv administrasjon 

Utvidet ansvar til kommunene innebærer at administrasjon knyttet til for-

bruksavfall samles. Dèt innebærer i seg selv en forenkling, også for sta-

ten. Samtidig er det viktig å ta med seg læringsmuligheter og kjente for-

bedringspunkter fra perioden før 2005. 

4.6.1 Grenseoppgang mellom forbruks- og produksjonsavfall 

Ett av argumentene for å frata kommunene ansvaret for næringslivets for-

bruksavfall var at dette kunne være vanskelig å skille fra produksjonsav-

fall, se kap. 1.5 og 2.1. I ettertid viste det seg at det var minst like vanske-

lig å skille mellom forbruksavfall fra husholdning og næring. Uansett er 

det viktig å ta problematikk knyttet til grenseoppgang på alvor.  

Vi anbefaler at det gjøres en grundig grenseoppgang mellom forbruksav-

fall og produksjonsavfall. Hovedtrekkene bør inngå i avfallsforskriften, 

som suppleres med en mer detaljert veileder til kommuner og næringsliv. 

I behandlingen av forslag til nye EU-rettsakter har Europaparlamentet i 

januar 2017 med stort flertall gått inn for at kommunalt avfall skal kjen-

netegnes av sammensetning og ikke av mengde (litt. 86). Om dette blir 

stående, vil Norge være bundet av en definisjon der kommunalt avfall 

som omfatter både blandet avfall og sortert avfall fra mindre bedrifter, 
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kontorbygg og institusjoner, slik som skoler, sykehus og offentlige byg-

ninger. Dette kan innebære at den norske definisjonen av forbruksavfall 

fra tiden før 2005 må utvides noe.  

Innenfor rammen av EU-regelverket er det viktig å ta praktiske hensyn i 

grenseoppgangen. For våtorganisk avfall (som ikke bør transporteres 

over lange avstander) er det lite hensiktsmessig å etablere flere sett paral-

lell, kostnadskrevende infrastruktur for gjenvinning, se kap. 4.2.1. Det ta-

ler for at nedbrytbart avfall fra serveringssteder, butikker og småskala 

næringsmiddelproduksjon regnes som forbruksavfall. Ved grenseopp-

gang mot produksjonsavfall er det naturlig å knytte seg mest mulig til 

inndelinger som allerede inngår i Mattilsynets regelverk. 

For EE-avfall kan skillet mellom forbruks- og produksjonsavfall etable-

res på grunnlag av produktgruppene i avfallsforskriftens § 1-1a. 

I henhold til SSB’s tolkning (litt 50) skal bygg- og anleggsavfall holdes 

utenfor de nye gjenvinningsmålene fra EU, selv om det kommer fra hus-

holdningenes egen aktivitet. Dette taler for at slikt avfall holdes utenfor 

definisjonen av forbruksavfall. Husholdninger bør likevel kunne levere 

mindre mengder slikt avfall til kommunalt mottak.  

Derimot omfatter EU-kravene til gjenvinning avfall fra markedsplasser, 

parker og andre offentlige områder, slik at dette regnes som kommunalt 

avfall (forbruksavfall). Utgifter i tilknytning til slikt avfall bør kunne 

inngå i avfallsgebyret.  

Det må for øvrig etableres mekanismer som sikrer at en bedrift ikke kan 

overlate store mengder produksjonsavfall til kommunen, under påskudd 

av at dette er forbruksavfall. Det kan løses ved at kommunen, evt. i lokal 

forskrift, kan fastsette krav om forhåndsvarsel ved leveranse av større 

mengder avfall fra bedrifter, med mulighet for kommunen til å avgjøre 

om dette skal anses som forbruksavfall (enkeltvedtak). 

4.6.2 Kommunale avfallsplaner 

Forurensningslovens § 33a hadde tidligere et krav om at kommunen 

skulle utarbeide avfallsplaner. Erfaringene med andre obligatoriske plan-

krav, f.eks. om klima- og energiplaner er varierende. Samtidig har orga-

nisering av avfallsvirksomheten i interkommunale selskaper ført til innsi-

gelser om demokratisk underskudd i avfallsvirksomheten – det hevdes av 

enkelte at avfallsselskapene blir for autonome, og at den enkelte kommu-

nes styrerepresentant får for lite å si.  

Mange kommuner velger uansett å utarbeide avfallsplaner, se litt. 26. 

Selv om krav til kommunal avfallsplan ikke gjeninnføres, kan det være 

gode grunner til at alle kommuner har en gjennomtenkt og forankret av-

fallsstrategi. I forkant av at kommunene overtar ansvar for næringslivets 

https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-930/§1-1a
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§33a
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-09-04-1167?q=klima%20og%20energiplan
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produksjonsavfall, kan det være hensiktsmessig å kreve at alle kommuner 

utarbeider og politisk vedtar en slik strategi. Dette vil bidra til at alle 

kommuner er godt forberedt, og at lokalt næringsliv får mer forutsigbare 

vilkår – som de gjennom planprosessen får mulighet til å påvirke. 

4.6.3 Beregning av gebyrgrunnlag 

Avfallsforskriftens kapittel 15 med tilhørende veiledningsmateriell må 

gjennomgås og oppdateres. Hovedtrekkene i regelverket som gjaldt fram 

til 2004 kan gjeninnføres. Oppfølging av avfall på avveie må inngå.  

4.6.4 Enklere for staten 

Enhetlig forvaltning av produksjonsavfall vil gjøre området mer oversikt-

lig og bidra til å forenkle statlig forvaltning. Særlig gjelder det hvis reg-

lene om produsentansvar samtidig forenkles (se kap. 4.2.2), med krav til 

tredjeparts sertifisering av alle returselskaper og felles produsentregister 

(jf. dagens EE-register). Statlige tilsynsoppgaver vil da være avgrenset til 

større avfallsanlegg med tilhørende søknader og tillatelser. 

SSB har påpekt at deres oppgaver knyttet til statistikk og rapportering 

med kommende EU-regelverk vil bli svært krevende og gi betydelig økt 

arbeidsbyrde, se litt 50) og kapittel  1.6.2 og 2.15. Løsningene som pre-

senteres i kap. 4.5. vil gjøre SSBs arbeid langt mer enkelt og oversiktlig. 

SSB må uansett etablere ny statistikk for næringslivets forbruksavfall. 

4.7 Overkommelige endringer i regelverket  

I vedlegg 1 er det gjort en systematisk gjennomgang av relevant norsk re-

gelverk med vekt på forurensningslovens kapittel 5 og Avfallsforskriften, 

og gitt forslag til justeringer ved endrede avfallsdefinisjoner. Det er skilt 

mellom endringer som er nødvendige for at ansvaret kan overføres til 

kommunen, og endringer som er ønskelige.  

I tillegg bør en gjennomgå statlige avtaler med næringslivet med tanke på 

nødvendig oppdatering og presisering. 

Oversikten over kommunenes avfallsoppgaver fram til 2004 i Litt. 55 kan 

for øvrig være et nyttig redskap i oppdateringsarbeidet. 

https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-930/§15-1
http://www.eeregisteret.no/ShowHTML.aspx?file=Hjem.htm
http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/33113/utg%20brev_247.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-598-kommunens-myndighet/id108212/
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Vedlegg: Forslag til regelverksendringer 

Tabellen skisserer forslag til endringer i regelverk som er nødvendige eller øns-

kelige i tilknytning til kommunal overtakelse av ansvaret for næringslivets for-

bruksavfall. Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i kapittel 4. Tabellen 

inneholder nettlenker til regelverk pr. 10.12.2016. «Forurl» = forurensningsloven 

Dagens bestemmelser Forslag til endring Merknader Prioritet 

Forurl § 27  

Definisjon av avfall 

Ingen endring.  - 

Forurl § 27a 

Andre definisjoner 

«Husholdningsavfall» og «næringsavfall» 
erstattes med hhv. «forbruksavfall» og 
«produksjonsavfall». 

Definisjonene i tidligere lov benyttes som 
utgangspunkt, men harmoniseres mest 
mulig med EU’s nye definisjoner. 

«Kommunalt avfall» kan vurderes brukt i 
stedet for forbruksavfall. 

Nødven-
dig 

Forurl § 28 

Forbud mot forsøpling 

Ingen endring  - 

Forurl § 29 

Krav til anlegg for be-
handling av avfall 

«Husholdningsavfall» og «næringsavfall» 
erstattes med hhv. «forbruksavfall» og 
«produksjonsavfall». 

Tilbakeføring til bestemmelsene som 
gjaldt før 2004, slik at siste ledd også om-
fatter forbruksavfall fra næring. 

 

Nødven-
dig 

Forurl § 30 

Kommunal innsamling 
av husholdningsavfall 
m.v. 

«Husholdningsavfall» erstattes med «for-
bruksavfall» 

Mulighet til å gi lokal forskrift om tilknyt-
ningsplikt til systemer for innsamling 
(f.eks. avfallssug), følger av siste ledd, 
men kan likevel vurderes tydeliggjort. 

Tilbakeføring til bestemmelsene som 
gjaldt før 2004, slik at reglene med tilhø-
rende forskriftshjemmel omfatter for-
bruksavfall fra næring. 

 

Nødven-
dig 

Forurl § 31 

Håndtering av spesial-
avfall 

Ingen endring.  - 

Forurl § 32 

Håndtering av nærings-
avfall 

«Næringsavfall» erstattes med «produk-
sjonsavfall». 

Tilbakeføring til bestemmelsene som 
gjaldt før 2004. 

Nødven-
dig 

Forurl § 32a 

Mottaksanlegg for av-
fall fra skip 

Ingen endring.  - 

Forurl § 33 

Gjenvinning og annen 
behandling av avfall) 

Ingen endring. Etter endringer 09.12.2016 klargjøre be-
stemmelsen nå ansvarsdeling mellom 
bl.a. kommuner og returselskaper, inklu-
dert betaling for verdi i avfallet. 

- 

Forurl § 33a 

Avfallsplan 

Bestemmelsen ble opphevet i 2002 

 

Ordning som sikrer at kommunen har en 
samlet avfallsstrategi kan vurderes. 

Kan vur-
deres 

Forurl § 34:  

Avfallsgebyr 

Endret tredje ledd skal lyde: 

Avfallshåndtering etter § 35, første og 
tredje ledd, omfattes ikke av denne be-
stemmelsen. 

Se også §§ 37 og 48. 

Kommunen gis anledning til å dekke kost-
ander til oppsetting og tømming av av-
fallsbeholdere på utfartssteder og andre 
sterkt besøkte offentlig steder hvor det 
må regnes med at avfall vil bli gjensatt, 
samt rimelig opprydding i området (der-
som ingen andre plikter å gjøre dette). 

Ønskelig 

https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§27
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§27a
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§28
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§29
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§30
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§31
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§32
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§32a
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§33
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§34
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Dagens bestemmelser Forslag til endring Merknader Prioritet 

Forurl § 35  

Avfall i samband med 
utsalgssteder, turistan-
legg, utfartssteder mv.  

Ingen endring Forenkling i §§ 35 og 36 kan vurderes, 
slik at kommunene gis mer helhetlig for-
urensningsmyndighet, og andre plikter 
oppsummeres samlet. 

- 

Forurl § 36 

Avfall langs offentlige 
veger m.v.) 

Ingen endring Se § 35. - 

Forurl § 37 

Pålegg om å rydde opp i 
avfall o.l. eller betale 
for opprydding 

Ingen endring, men § 34 bør spesifisere 
at kommunen kan dekke administrative 
kostnader via avfallsgebyr. 

Hjemmelen til dekking via avfallsgebyr 
begrenses til utgifter kommunen ikke kan 
få dekket på annen måte.  

Ønskelig 

Forurl § 48 

Forurensningsmyndig-
hetens oppgaver 

Ingen endring, men § 34 bør spesifisere 
at kommunen kan dekke administrative 
kostnader via avfallsgebyr. 

Utvidet ansvar for kommunen vil føre at 
oppgaver med tilsyn, råd, veiledning, 
opplysning m.m. blir tilsvarende utvidet.  

- 

Forskrift om delegert 
myndighet knyttet til 
næringsavfall og For-
skrift om delegert myn-
dighet knyttet til åpen 
brenning 

Kan vurderes erstattet av nytt, felles de-
legasjonsvedtak eller lovbestemmelse 
som gjør kommunen til forurensnings-
myndighet på området. 

 

 Ønskelig 

Avfallsforskriften  

Generelt 

 

«Husholdningsavfall» og «næringsavfall» 
erstattes med hhv. «forbruksavfall» og 
«produksjonsavfall». 

I noen paragrafer kan det være nødven-
dig med tilpasning, f.eks. slik at nærings-
virksomheter vederlagsfritt kan levere 
forbruksavfall til kommunen. 

Nødven-
dig 

Avfallsforskriften 

 

Nytt kapittel 2 om produsentansvar som 
krever at retursystemer skal være sertifi-
sert av uavhengig tredjepart tilsv. eksis-
terende ordning for EE-avfall. Felles pro-
dusentregister for alle ordninger. 

Vilkår for sertifisering av returselskaper 
samles i en ny forskrift som Miljødirekto-
ratet får delegert myndighet til å fast-
sette. Dagens vedlegg 1-3 til avfallsfor-
skriftens kap. 1 (EE-avfall) kan helt eller 
delvis inngå i den nye forskriften 

Dette kan delvis komme til erstatning for 
foreslått nytt kapittel 7 i avfallsforskrif-
ten. Kap. 7 behøver da bare å inneholde 
de generelle bestemmelsene, og ikke et 
eget system for godkjenning av returord-
ninger.  

Ønskelig 

Avfallsforskriften § 1-7 

Plikt til å ta imot EE-av-
fall 

Ny bestemmelse skal lyde: 

Kommunen skal sørge for at det eksiste-
rer et tilstrekkelig tilbud for mottak av 
EE-avfall som er forbruksavfall, og motta 
dette vederlagsfritt. 

Ordlyden i § 1-4 (forhandleres plikter) til-
passes, slik at forhandlers materielle plik-
ter blir uendret. 

Merkostnadene ved å mota forbruksav-
fall fra næring dekkes via avfallsgebyr. 

På papiret har kommunen i dag plikt til å 
motta EE-avfall som er produksjonsavfall. 
Dette er lite hensiktsmessig, og end-
ringen medfører at plikten opphører.  

 

Nødven-
dig 

Avfallsforskr. § 11-10   

Mottak av farlig avfall 

Første ledd uendret.  

Nytt andre ledd skal lyde: 

Ved mottak av farlig avfall i henhold til 
plikten i første ledd, skal det ikke tas ve-
derlag. Kommunens kostnader skal dek-
kes gjennom det kommunale avfallsgeby-
ret, jf. forurensningsloven § 34. 

Volumenet for kommunens mottaksplikt 
(som nylig er utvidet) endres ikke. 

Endringen i andre ledd innebærer at også 
virksomheter betaler for levering av 
mindre mengder farlig avfall via avfalls-
gebyret. 

Nødven-
dig 

Avfallsforskr. Kap. 15 

Avfallsgebyr m.m. 

«Husholdningsavfall» erstattes med «for-
bruksavfall», og det gjøres for øvrig nød-
vendige tilpasninger. 

Bestemmelsene om kryssubsidiering, 
regnskap m.m. må vurderes nærmere og 
tilpasses. 

Nødven-
dig 

Forurensningsforskrif-
ten § 20-3 første ledd. 

Avfall i havn 

Bestemmelsene kan vurderes opphevet 
og inngå i evt. kommunal avfallsstrategi, 
f.eks. etter gjeninnført § 33a i forurl. 

Tiltak bør heller være del av en samlet 
avfallsstrategi for kommunen. 

Ønskelig 

 

https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§35
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§36
http://www.lovdata.no/all/hl-19810313-006.html#37
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§48
https://lovdata.no/forskrift/2003-12-05-1909
https://lovdata.no/forskrift/2001-07-19-1706
https://lovdata.no/forskrift/2001-07-19-1706
https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-930
https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-930
http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20040601-0930.html#1-7
http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20040601-0930.html#11-10
https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-930/§15-1
http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2013-10-03-1201
http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2013-10-03-1201
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Ordliste 

Denne listen er bl.a. basert Hjellnes’ KS-FoU-rapport (litt. 01), Avfall 

Norges definisjonsprosjekt, www.miljostatus.no og definisjoner i aktuelt 

regelverk. Begrepene benyttes fortløpende i teksten, uten forklaring 

Avfall 

 

Kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflø-
dige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og ren-
seanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. 

Avfallsbesitter  Den som genererer avfallet (noe som skal kastes) og fortsatt besitter 
det. 

Avfallsbransjen Aktører som fysisk står for innsamling, sortering, gjenvinning, sluttbe-
handling m.m. av avfallet, og/eller som leverer utstyr/tjenester knyttet 
til slike gjøremål. I rapporten her vil vi primært benytte «avfallsbran-
sjen» om kommersielle aktører – se «egenregi» om kommunens egen 
virksomhet. 

I noen sammenhenger benyttes «avfallsbransjen» om en større gruppe 
aktører med tilknytning til avfall, bl.a. returselskaper, rådgivere og in-
formasjonsfolk. I rapporten her vil vi primært se returselskapene som 
kjøpere av tjenester fra avfallsbransjen; vær likevel oppmerksom på at 
enkelte retur-selskaper utfører noen fysiske avfallsgjøremål med egne 
ansatte. 

Avfallsgebyr  Avfallsbesitters betaling for den avfallstjenesten kommunen utfører.  

Avfallsforebygging Tiltak som er truffet før et produkt blir avfall og som reduserer meng-
den avfall, skadevirkninger av avfallet eller innholdet av skadelige stof-
fer. 

Avfallsminimering Samlebegrep for avfallsreduksjon ved kilden og gjenvinning, dvs. av-
fallsforebygging, materialgjenvinning og energiutnytting. 

Avfallsreduksjon 

 

Reduksjon av avfallsmengdene gjennom redusert forbruk eller vridning 
i forbruksmønstre, endrede produksjonsprosesser, bedre utnyttelse av 
råvarer og energi, samt endringer av produkter og emballasje. 

Avfall Norge Bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge med 
ca. 180 medlemmer fra kommuner, interkommunale avfallsselskaper 
og private aktører. Tidligere Norsk Renholdsverks Forening (NRF). Pri-
vate og kommunale medlemmer er nå likestilt. 

Behandling av avfall Aktiviteter som gjøres for gjenvinning eller sluttbehandling av avfall, 
herunder forberedelse til dette. Lagring av avfall i påvente av gjenvin-
ning eller sluttbehandling anses også som avfallsbehandling. Behand-
lingsanlegg må ha nødvendig tillatelse etter forurensningsloven jf. av-
fallsforskriften. 

Biologisk avfall Organisk avfall som lett brytes ned, f.eks. matavfall, avløpsslam, hage- 
og parkavfall. Biologisk behandling omfatter kompostering, eller utråt-
ning i biogassanlegg (anaerobt, dvs. uten tilgang til oksygen). Kompost 
kan brukes som gjødsel og/eller jordforbedring mens biogass brukes 
som drivstoff. 

http://www.miljostatus.no/
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Boss Vestnorsk for avfall/søppel 

Bransjeavtale  Avtale mellom myndighetene og næringslivet om mål og gjennomfø-
ring av produsentansvar.  

Bringeløsning Ordning som innebærer at avfallsbesitter må bringe avfallet til et av-
fallsmottak eller bringepunkt, avfallet hentes ikke. 

Deponering Endelig plassering av avfall på fyllplass eller deponi (permanent depo-
nering av avfall på eller under bakken). 

Dumping Ulovlig tømming av avfall i sjø/vann eller tilfeldig henleggelse av større 
mengder i naturen. Se også forsøpling. 

EE-avfall Kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) 

Egenregi Avfallsgjøremål (innsamling, sortering, gjenvinning, sluttbehandling 
m.m.) som utføres av kommunalt ansatte eller av virksomheter omfat-
tet av regelverket for offentlige innkjøp. I rapporten her vil vi primært 
omtale kommersielle aktører som utfører samme gjøremål som «av-
fallsbransjen». 

Enerett (for oppgaver 
på avfallsområdet) 

Anskaffelsesforskriften §1-3 gir fire vilkår som må være tilfredsstilt for 
at kontrakt skal unntas fra prosedyrereglene i medhold av en enerett: 

1) Den som tildeles kontrakten må selv være en offentlig oppdragsgiver  

2) Det må være tale om et offentlig tjenestekjøp 

3) Organet må ha fått tildelt en enerett på vedkommende tjenesteom-
råde i henhold til lov, forskrift eller kunngjort administrativt vedtak  

4) Tildelingen må være forenelig med EØS-avtalen 

Energiutnytting Utnytting av energien i avfall gjennom forbrenning, pyrolyse eller lig-
nende. 

Farlig avfall Avfall som ikke kan behandles sammen med vanlig avfall fordi det kan 
medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker/dyr  

Spesialavfall omfatter blant annet farlig avfall.  

Ordinært avfall er alt avfall som ikke er farlig avfall. 

Forbrenningsanlegg - avfallsforbrenningsanlegg har til hovedformål å forbrenne avfall, med 
eller uten utnyttelse av generert energi. 

- samforbrenningsanlegg har til hovedformål å produsere energi eller å 
framstille eller bearbeide produkter, men forbrenner i tillegg avfall.  

Forbruksavfall Vanlig avfall, også større gjenstander som inventar fra husholdninger, 
butikker, kontorer og lignende. Definert i Forurensningsloven fram til  
30.06.2004. Synonymt med kommunalt avfall.  

Forbruksmønster 

 

Økende forbruk bidrar til store klimagassutslipp, fordi varene både må 
produseres og fraktes – før de blir til avfall etter bruk. 

Forsøpling Tilfeldig spredning av avfall i omgivelsene, se også dumping. 

Gjenvinning 

 

Nyttiggjøring av avfall og andre restprodukter slik at dette erstatte ma-
terialer som ellers ville blitt brukt. Gjenvinning kan inndeles i ombruk, 
materialgjenvinning, forbrenning med energiutnyttelse og komposte-
ring.  

Gjenvinningsstasjon Betjent eller ubetjent mottak av avfall. Abonnenten transporterer selv 
avfallet og sorterer det i tilviste konteinere. Synonymt med miljøsta-
sjon, returpunkt og mottaksplass for farlig avfall (betjent eller ubetjent) 
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Grovavfall Avfall som på grunn av sin størrelse eller form krever særskilt bortkjø-
ring, f.eks. kasserte møbler, rivingsavfall, bildekk. 

Henteløsning Renovasjonsløsning der avfallet hentes hos eller nær ved avfallsbesit-
ter, vanligvis innenfor gangavstand. Ikke nødvendig å bringe avfallet. 

Husholdningsavfall 

 

Avfall fra normal virksomhet i en husholdning (matrester, emballasje, 
papir, kasserte møbler mm), også større gjenstander. Reine masser og 
kloakkslam regnes ikke som husholdningsavfall. Vrakede biler, hjemme-
kompostert mat- og hageavfall er ikke medregnet i statistikk. Definert i 
Forurensningsloven fra 01.07.2004. 

Inert avfall Avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biolo-
gisk omdanning, for eksempel etter at det er blitt deponert 

Kildesortering Sortering av avfall ved kilden, i ulike kategorier og komponenter etter 
hvert som det oppstår. Kildesortering er ikke et mål i seg selv, men et 
virkemiddel for å øke gjenvinning av avfall. Både med hensyn til øko-
nomi, transport og kundeservice vil det være en avveining mellom bruk 
av kildesortering og sentral sortering av avfallet. 

Kirsebærplukkere Aktører som går etter avfall med høy verdi der det er billigst å samle 
inn, men unngår avfall med lav verdi der det er dyrt å samle inn, slik at 
egen inntjening maksimeres mens tilknyttede kostnader skyves over på 
andre. 

Kommunalt avfall Husholdningsavfall pluss husholdningslignende avfall fra næringslivet, 
synonymt med forbruksavfall. 

Kompostering Biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall under tilgang på 
luft. 

KOSTRA 

 

KOmmune-STat-RApportering (KOSTRA) er et nasjonalt informasjons-
system som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. KOSTRA 
gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i 
kommuner, bydeler og fylkeskommuner. 

Materialselskap  Selskap som skal sørge for innsamling av én eller flere typer avfall (av-
fallsfraksjoner). 

Materialgjenvinning 

 

Gjenvinning av materialer fra avfall slik at avfallsmaterialer brukes til 
fremstilling av stoffer eller løsøregjenstander som ikke er avfall. Pro-
dukter kan helt eller delvis være produsert av gjenvunnet materiale. 
Biologisk behandling og produksjon av kompost og biogass/biorest reg-
nes som materialgjenvinning. Bruk av avfall til fremstilling av 
energi/brensel eller fyllmasser, regnes ikke som materialgjenvinning. 

Miljøavgift  Avgift til staten fastsatt årlig gjennom statsbudsjettet. Avgifter brukes 
som adferdskorrigerende virkemiddel (og statlig inntektskilde) normalt 
uten tilhørende statlige utgifter.  

Nærhetsprinsippet At avfallshåndtering skal skje så nær kilden som mulig 

Næringsavfall Avfall som oppstår i næringsvirksomhet. Inkluderer både forbruksavfall 
og produksjonsavfall. Definert i Forurensningsloven fra 01.07.2004. 

Ombruk Ny utnyttelse av et produkt i dets opprinnelige form, dvs. uten omfat-
tende maskinell behandling ut over vask, reparasjon etc. Synonymt 
med gjenbruk 

Optisk avfallssorte-
ring 

Sortering ved at avfallet fordeles utover et transportbånd der en optisk 
detektor gir signaler til etterfølgende utstyr som sorterer i ulike fraksjo-
ner. Ofte basert på avfallsposer med ulik farge for ulike fraksjoner. 



 

KS-FOU –  MILJØE FFEKTIV E AVFALLSLØ SNINGE R  

107  

Ordinært avfall Alt avfall som ikke er farlig avfall – med unntak av lett forurensede mas-
ser (kassert jord, stein eller grus som ikke er farlig avfall, men som kre-
ver særskilt behandling fordi det inneholder stoffer med forurensnings-
potensial. 

Organisk avfall / våt-
organisk avfall 

Biologisk avfall som lett brytes ned, f.eks. matavfall, avløpsslam, hage- 
og parkavfall. Biologisk behandling, se «biologisk avfall». 

PBL Plan- og bygningsloven (lov om planlegging og byggesaksbehandling, 
2008) 

Produksjonsavfall Avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde 
skiller seg vesentlig fra forbruksavfall. Definert i Forurensningsloven  
fram til 30.06.2004. 

Industriavfall er produksjonsavfall fra en industribedrift. 

Produsent  Den som ervervsmessig importerer eller i Norge produserer et produkt. 

Produsentansvar Se «utvidet produsentansvar». 

Rebound-effekt Ressurser frigjort gjennom effektivisering blir benyttet til annet for-
bruk, slik at miljøgevinst i sum likevel ikke oppnås. Eksempel: En bedrift 
sparer penger ved økt kildesortering/avfallsreduksjon, men bruker de 
sparte pengene til en ekstra sydentur for de ansatte. 

Resirkulering Tilbakeføring av materiale i en industriell prosess, eventuelt etter at 
materialet er bearbeidet. Brukes synonymt med materialgjenvinning. 

Restavfall 

 

Avfallet som blir igjen etter at reine materialfraksjoner eller blandede 
brennbare fraksjoner er utsortert. Dette er avfall som går direkte til 
sluttbehandling i form av deponering eller forbrenning. Dårlig sortert 
restavfall fra husholdninger og bedrifter kan gjennomgå sentral sorte-
ring for å redusere mengden til sluttbehandling. 

Returpunkt 

 

Ubetjente leveringssteder for kildesorterte avfallsfraksjoner, for eksem-
pel glass- og metallemballasje og tekstiler. Ofte plassert ved handlesen-
ter eller andre steder der befolkningen ferdes. Synonymt med bringe-
punkt. 

Returselskap  Selskap som drifter et retursystem. Returselskaper kan være kollektivt 
finansiert, hvor flere produsenter går sammen om å finansiere avfalls-
håndteringen. Dette er det vanligste i Norge i dag. Individuelt finansiert 
returselskap finansieres av én produsent.  

Retursystem  Ordning der forbrukere uten kostnad kan levere kasserte produkter i 
retur til gjenvinning. Forbruker kan være både husholdninger og næ-
ringsvirksomheter. Kostnader til drift av ordningen betales helt eller 
delvis av produsenter og forhandlere av tilsvarende nye produkter. 

Råvarer 

- jomfruelige 

- resirkulerte 

Jomfruelige råvarer er materialer eller stoffer som er opparbeidet for å 
gå inn i produksjon av enten nye materialer eller produkter.  

Resirkulerte råvarer er materialer eller stoffer som kan benyttes til ny-
produksjon på lik linje med jomfruelige råvarer uten at det er nødven-
dig med noe mekanisk foredling av materialet. Målet med en material-
gjenvinningsprosess er gjerne å produsere materialer som oppfyller 
kvalitetskriteriene til jomfruelige råvarer. 

Sentralsortering Sortering av avfall i sentralt anlegg, i motsetning til kildesortering. 

SFT, Klif Tidligere direktorat som nå inngår i Miljødirektoratet. 
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Sirkulær økonomi 

 

EU-kommisjonen definerer den sirkulære økonomien slik: ”I motsetning 
til en lineær økonomisk modell, basert på at man utvinner ressurser, 
produserer, bruker og kvitter seg med dem via deponi/forbrenning, er 
en sirkulær økonomi basert på gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbed-
ring og materialgjenvinning i en sirkel hvor færrest mulig ressurser går 
tapt. 

Sluttbehandling Deponering og forbrenning av avfall uten energiutnyttelse. 

Spesialavfall 

 

Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet for-
bruksavfall eller produksjonsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi 
det er farlig avfall (kan medføre alvorlig forurensning eller fare for 
skade på mennesker eller dyr). Se Farlig avfall 

SSB Statistisk sentralbyrå. 

Utvidet produsentan-
svar  

Eng: «Extended Pro-
ducer Responsibility» 
- EPR 

Prinsipp, ordning eller regulering som gir produsent / importør ansvar 
for produktene også når de har blitt avfall, dvs. etter at det har oppfylt 
sin primære oppgave som produkt og ikke lenger skal oppfylle et slikt 
formål.  Det skilles mellom frivillig og lovpålagt produsentansvar. 

På norsk brukes produsentansvarsordning om hele ordningen produ-
sent /importør har satt i system for å oppfylle sitt utvidede produsent-
ansvar.  

Vederlag  Næringslivets egenbestemte betaling for kostnader til avfallsforebyg-
ging og gjenvinning av egne produkter og emballasje. 

Villfylling Ulovlig dumpeplass for avfall 

Våtorganisk avfall Organisk avfall som er biologisk lett nedbrytbart. Fra husholdninger og 
virksomheter er det vanligvis matavfall, men også slikt som blomster, 
bleier og tørkepapir. 
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http://www.avfallnorge.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=63544
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_key_messages_circular_economy_package_EN.pdf
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_key_messages_circular_economy_package_EN.pdf
https://www.difi.no/sites/difino/files/2006-13.pdf
https://www.difi.no/sites/difino/files/2006-13.pdf
http://www.ksbedrift.no/media/1829/kommunale-enerettigheter-i-avfallssektoren.pdf
https://evalueringsportalen.no/evaluering/riksrevisjonens-undersokelse-om-haandtering-av-farlig-avfall/Dokumentbase_3_7_2011_2012.pdf/@@inline
https://evalueringsportalen.no/evaluering/riksrevisjonens-undersokelse-om-haandtering-av-farlig-avfall/Dokumentbase_3_7_2011_2012.pdf/@@inline
http://www.lindhjem.info/N07-02%20KIB.pdf
http://www.lindhjem.info/N07-02%20KIB.pdf
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Nei-til-privatesoppelmonopol-40708b.html
http://www.menon.no/wp-content/uploads/2015-13-Avfallsbedriftenes-samfunnsnytte-nasjonalt-og-regionalt.pdf
http://www.menon.no/wp-content/uploads/2015-13-Avfallsbedriftenes-samfunnsnytte-nasjonalt-og-regionalt.pdf
http://kommunal-rapport.no/meninger/debatt/2016/06/ja-til-valgfrihet-og-mangfold
http://kommunal-rapport.no/meninger/debatt/2016/06/ja-til-valgfrihet-og-mangfold
http://avfallnorge.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=70061
https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/rapporter-og-brosjyrer/2016_bdo-rapport---konkurranse-pa-like-vilkar.pdf
http://www.vestforsk.no/filearchive/vf-rapport-9-2012-dokumentasjonsrapport-barrierer-lokale-klimatiltak.pdf
http://www.vestforsk.no/filearchive/vf-rapport-9-2012-dokumentasjonsrapport-barrierer-lokale-klimatiltak.pdf
file:///C:/Users/rune/Documents/16-078%20-%20KS%20AVFALL/Barrierer%20og%20hindringar%20for%20heilskaplege%20sektoroverskridane%20samarbeid
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Nordstrand/Politikk/Politiske%20saker%20Bydel%20Nordstrand/2016/Mai/Avfallsstrategi%20for%20Oslo%20mot%202025.pdf
http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1326005.PDF
http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1326005.PDF
http://ostfoldforskning.no/media/1017/767.pdf
http://ostfoldforskning.no/media/1017/767.pdf
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29 Østfoldforskning rapport OR.13.16 (utarbeidet for Næringslivets 

Emballasjeoptimeringskomité): Emballasjeutviklingen i Norge 

2015 Handlekurv og Indikator. 

30 Østfoldforskning rapport OR.17.16: Matsvinn i Norge 2010-2015 

Sluttrapport fra ForMat-prosjektet 

31 Østfoldforskning rapp. 34.16 (for Landbruksdir.): Biogassproduk-

sjon fra matavfall og møkk fra ku, gris og fjørfe. Status 2016 

32 Transportutvikling AS For Nordland fylkeskommune 2015: Næ-

rings- og godsstrømsanalyse Nordland 

40 Miljødirektoratet 2016: Forslag til Forskrift om endringer i avfalls-

forskriften (nytt kap. 7 - produsentansvar for emballasje) 

41 Miljødirektoratet 2016: Høringsnotat og konsekvensutredning for 

nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall 

42: Brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødept. 23.09.2016: 

Forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om emballasjeavfall. 

43: Høringsuttalelse 15.09.2015 fra Grønt Punkt Norge til Miljødirek-

toratet om nytt kap. 7 i avfallsforskriften 

44: Høringsuttalelse 15.09.2015 fra Avfall Norge til Miljødirektoratet 

om nytt kap. 7 i avfallsforskriften 

45: Arbeidsgruppen for innspill til avfallsmeldingen, Framtidens byer. 

Innspill til avfallsmeldingen (til MD) datert 13.03.2012 

46 Ot.prp. nr. 87 (2001-02): Om lov om endring i lov 13. mars 1981 

nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningslo-

ven) – Endrede avfallsdefinisjoner. 

47  NoU 2002:19: Avfallsforebygging - En visjon om livskvalitet, for-

brukerbevissthet og kretsløpstenkning. 

48 Prop. 89 L (2015-16): Proposisjon til Stortinget (forslag til lovved-

tak). Endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.). 

Endringer trådte i kraft 09.12.2016, ved lov av samme dato. 

49 Miljøverndepartementet 2013: Fra avfall til ressurs – avfallsstrategi 

50 Brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødept. 18.03.2016:  

Vurdering av EU-kommisjonens pakke om sirkulær økonomi. Se 

også samleside med høringsuttalelser og grunnlagsdokumenter 

51  Miljødirektoratet, rapport M229, 2014: Kunnskapsgrunnlag for lav-

utslippsutvikling 

52 EØS-notat fra Klima- og miljødepartementet 28.11.2016: Endring 

av rammedirektivet for avfall (del av pakke sirkulær økonomi) 

http://ostfoldforskning.no/media/1677/or1316-emballasjeutviklingen-i-norge-2015-handlekurv-og-indikator.pdf
http://ostfoldforskning.no/media/1677/or1316-emballasjeutviklingen-i-norge-2015-handlekurv-og-indikator.pdf
http://ostfoldforskning.no/media/1693/format-rapport-2016-sluttrapport.pdf
http://ostfoldforskning.no/media/1703/or-3416-bvc-biogassmodell-fase-iv-2016-versjon-3-aapen.pdf
http://ostfoldforskning.no/media/1703/or-3416-bvc-biogassmodell-fase-iv-2016-versjon-3-aapen.pdf
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=16802&FilId=36546
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=16802&FilId=36546
http://www.miljodirektoratet.no/Global/Nyhetsbilder/Forslag%20til%20nytt%20kapittel%20sju%20i%20avfallsforskriften%20%20Emballasjeavfall.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Global/Nyhetsbilder/Forslag%20til%20nytt%20kapittel%20sju%20i%20avfallsforskriften%20%20Emballasjeavfall.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Global/Nyhetsbilder/H%C3%B8ringsnotat%20og%20konsekvensutredning.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Global/Nyhetsbilder/H%C3%B8ringsnotat%20og%20konsekvensutredning.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Global/Nyhetsbilder/Forslag%20til%20nytt%20kapittel%20i%20avfallsforskriften%20om%20emballasjeavfall.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/subnettsteder/framtidens_byer/avfallsmeldingen2012.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-87-2001-2002-/id169578/
https://www.regjeringen.no/contentassets/1ae56105223647ae93ce37e6ea508016/no/pdfs/nou200220020019000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a6b0928eb81d49138f8753a69211d823/no/pdfs/prp201520160089000dddpdfs.pdf
https://lovdata.no/LTI/lov/2016-12-09-89
https://www.regjeringen.no/contentassets/27128ced39e74b0ba1213a09522de084/t-1531_web.pdf
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/des/endring-av-rammedirektivet-for-avfall-del-av-pakke-sirkular-okonomi/id2502169/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/EU-Kommisjonen-foreslar-endringer-i-EUs-avfallsregelverk-som-del-av-pakke-om-sirkular-okonomi-2016764/
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M229/M229.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M229/M229.pdf
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/des/endring-av-rammedirektivet-for-avfall-del-av-pakke-sirkular-okonomi/id2502169/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/des/endring-av-rammedirektivet-for-avfall-del-av-pakke-sirkular-okonomi/id2502169/
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53 Brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødept. 06.06.2016: 

Overordnet tiltaksvurdering mot marin forsøpling 

54 Miljøverndepartementet, 2013: Fra avfall til ressurs, avfallsstrategi 

55 Miljøverndepartementet, rundskriv T-5/98: Kommunens myndig-

het og plikter etter forurensningsloven - veiledning til kommunene 

56 Klif (no Miljødirektoratet), rettleiing TA 2710, fra 2010: Ulovlege 

avfallsplassar - rettleiing til kommunane 

57 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, retningslinje H-2/14: 

Beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 

58 Brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet 

24.01.2017: Svar på oppdrag om å vurdere virkemidler for å 

fremme økt utsortering av våtorganisk avfall og plastavfall. 

59 Brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet 

02.12.2016: Tiltak for å øke materialgjenvinning av avfall. Ved-

legg: Vedlegg 1: Vurdering av potensial, tiltak og virkemidler 

60 Brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet 

14.12.2016: Forslag til program for avfallsforebygging 

61 Brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet 

21.12.2016: Rev. forslag til vedlegg til den norske avfallsstrategien 

80 Statistisk Sentralbyrå: Avfallsregnskapet (nettside) 

81 Avfallsforum – felles portal for avfallsfora i Norge (nettside) 

82 Miljøkommune.no – Oversikt over kommunenes myndigheter og 

plikter (nettside). Lenker til oppgavehjelp for kommunene: 
 Mottak av farlig avfall  

 Fastsette lokal forskrift om åpen brenning og småovner  

 Beregning av kommunale avfallsgebyrer  

 Oppfølging av forsøpling og ulovlig lagring av brukte gjenstander  

 Avfallsplaner i havner , Utarbeide avfallsplaner i havner  

 Avfallsplaner i byggesak  

83 Matsvinn.no – Nettsiden ForMat-prosjektet 

84 EU-kommisjonen (2015-16): Circular Economy Strategy. Closing 

the loop - An EU action plan for the Circular Economy. Nettside 

med lenker til foreslåtte endringer i EU-rettsakter 

85 Evalueringsportalen.no – database for evalueringer 

86 Ny avfallspolitikk i EU, oppdatering fra KS / KS Bedrift 24.01.17 

99 Direktoratet for økonomistyring (DFØ), mars 2016: Veileder til ut-

redningsinstruksen. Instruks om utredning av statlige tiltak.  

http://www.miljodirektoratet.no/Global/Nyhetsbilder/Svar%20p%c3%a5%20oppdrag%20-%20Tiltaksanalyse%20mot%20marin%20fors%c3%b8pling%20.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/27128ced39e74b0ba1213a09522de084/t-1531_web.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-598-kommunens-myndighet/id108212/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-598-kommunens-myndighet/id108212/
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2710/ta2710.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2710/ta2710.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Global/Svar%20p%c3%a5%20oppdrag%20om%20%c3%a5%20vurdere%20virkemidler%20for%20%c3%a5%20fremme%20%c3%b8kt%20utsortering%20av%20v%c3%a5torganisk%20avfall%20og%20plastavfall.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Global/Svar%20p%c3%a5%20oppdrag%20om%20%c3%a5%20vurdere%20virkemidler%20for%20%c3%a5%20fremme%20%c3%b8kt%20utsortering%20av%20v%c3%a5torganisk%20avfall%20og%20plastavfall.pdf
https://www.ssb.no/avfregno
http://www.avfallsforum.no/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Avfall/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Avfall/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Avfall/Mottak-av-farlig-avfall/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Avfall/Fastsette-lokal-forskrift-om-apen-brenning-og-brenning-av-avfall-i-smaovner-/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Avfall/Beregning-av-kommunale-avfallsgebyrer/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Avfall/1Prosedyre-for-oppfolging-av-forsoplingssaker-og-ulovlig-lagring-av-brukte-gjenstander/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Avfall/Avfallsplaner-i-havner/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Avfall/Utarbeidelse-av-avfallsplaner-i-havner/
http://www.miljokommune.no/Sporsmol_og_svar/Kva_krav_gjeld_for_avfallsplaner_i_byggesaker/
http://matsvinn.no/
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://evalueringsportalen.no/
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/europapolitikk/ny-avfallspolitikk-i-eu/
http://www.ksbedrift.no/aktuelt/avfall/kretsloepsoekonomien-er-et-skritt-naermere-aa-bli-vedtatt/
https://pub.dfo.no/veileder-til-utredningsinstruksen/
https://pub.dfo.no/veileder-til-utredningsinstruksen/


 

KS-FOU –  MILJØE FFEKTIV E AVFALLSLØ SNINGE R  

113  

 

 


